Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

K027992
Spisová značka: 31OdK/218/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PhDr._Martin_Döme, nar. 10.10.1974, trvale bytom
Karpatské námestie_7770/10A, 831 06_Bratislava - Rača, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom
Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: PhDr._Martin_Döme, nar. 10.10.1974, trvale bytom Karpatské
námestie_7770/10A, 831 06_Bratislava - Rača.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava,
zn. správcu: S 1156.
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. 774/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
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rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

3

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

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 5.5.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, szdjkyňa
K027993
Spisová značka: 31OdK/219/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Mezei, nar. 05.04.1967, trvale bytom
Cajlanská_109, 902 01_Pezinok, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Mezei, nar. 05.04.1967, trvale bytom Cajlanská_109,
902 01_Pezinok.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Miroslav Kapolka, so sídlom kancelárie Kominárska 2, 831 04 Bratislava, zn.
správcu: S 1259.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 818/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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
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
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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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 5.5.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K027994
Spisová značka: 31OdS/1/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Škoda, nar. 14.09.1974, bytom
Vajanského_266/47, 901 01_Malacky, právne zast.: JUDr. Natália Felvidékyová, so sídlom Plynárenská 3B, 821 09
Bratislava, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I.
Poskytuje dlžníkovi: Peter Škoda, nar. 14.09.1974, bytom Vajanského_266/47, 901 01_Malacky,
ochranu pred veriteľmi.
II.

Konanie o určenie splátkového kalendára uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
1192.

Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Veterníková, so sídlom Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn. sp. S

IV.
Ukladá dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania (vo výške 500,- Eur), a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia
výzvy správcu.
V.
Ukladá správcovi informovať zahraničných veriteľov v zmysle článku 53 a nasledujúcich Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní v prepracovanom znení.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a ZKR) alebo pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§
166b ZKR). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní
rozhodlo o zastavení exekúcie.
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania
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,
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)
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 § 166d ods.1 ZKR, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s
príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako
svoje obydlie.
Podľa § 166d ods. 2 ZKR, ak je obydlie dlžníka v podielovom spoluvlastníctve, nepostihnuteľnou hodnotou obydlia
dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka k jeho obydliu. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva
má každý z bezpodielových spoluvlastníkov právo na nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
Podľa § 166d ods. 3 ZKR, ak je obydlie dlžníka zaťažené zabezpečovacím právom, zabezpečovacie právo má
prednosť pred nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka.
Podľa § 166d ods. 4 ZKR, výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka ustanoví vláda Slovenskej republiky
nariadením.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak:
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 5.5.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudca
K027995
Spisová značka: 31OdK/220/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Rezdovič, nar. 05.01.1988, trvale bytom
Stavbárska_5178/40, 821 07_Bratislava - Vrakuňa, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska
1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Rezdovič, nar. 05.01.1988, trvale bytom
Stavbárska_5178/40, 821 07_Bratislava - Vrakuňa.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: VMP recovery, k. s., so sídlom kancelárie Porubského 2, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S 2021.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
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. 811/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
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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vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
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
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 Bratislava I dňa 5.5.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K027996
Spisová značka: 31K/1/2022
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: STV GROUP a. s., so sídlom Dlouhá
730/35, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 26 181 134, pr. zast.: WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
S.R.O., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 257 164, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: DELTA DEFENCE, a.s. Bratislava, so sídlom Nám. Ľ. Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO: 45 317 241, takto
rozhodol
I.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od doručenia návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
uviedol, či súhlasí s rozhodnutím bez pojednávania v zmysle § 177 CSP.
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 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť
uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).
Poučenie:
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 4.5.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K027997
Spisová značka: 31OdK/221/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Renáta Kravská, nar. 17.12.1969, trvale bytom
Inovecká_1990/10, 811 03_Bratislava - Staré Mesto, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Renáta Kravská, nar. 17.12.1969, trvale bytom
Inovecká_1990/10, 811 03_Bratislava - Staré Mesto.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Filip Osvald, so sídlom kancelárie Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava,
zn. správcu: S 1362.
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. 804/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
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boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
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minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.5.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K027998
Spisová značka: 31OdK/222/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Herceg, nar. 14.07.1979, trvale bytom
Röntgenova_1177/8, 851 01_Bratislava, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jaroslav Herceg, nar. 14.07.1979, trvale bytom
Röntgenova_1177/8, 851 01_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Ľubomír Dubeň, so sídlom kancelárie Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky
Grob, zn. správcu: S 1584.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 799/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
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

20

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bratislava I dňa 5.5.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K027999
Spisová značka: 31OdK/223/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Ujváryová, nar. 25.09.1985, trvale
bytom Holubyho_19, 902 01_Pezinok, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martina Ujváryová, nar. 25.09.1985, trvale bytom Holubyho_19,
902 01_Pezinok.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, so sídlom kancelárie Žižkova 1/A, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S 1271.
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
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uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D19, pol. reg. 807/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
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g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 5.5.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K028000
Spisová značka: 31OdK/224/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zuzana Vrbová, nar. 24.05.1989, trvale
bytom Hlavná_561/137, 900 65_Záhorská Ves, 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: Zuzana Vrbová, nar. 24.05.1989, trvale bytom Hlavná_561/137,
900 65_Záhorská Ves.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, zn.
správcu: S1172.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
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. 796/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
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ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
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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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 5.5.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K028001
Spisová značka: 31OdK/225/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Feitl, nar. 29.11.1965, trvale bytom
Poľná_627/9, 900 66_Vysoká pri Morave, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 831
02 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Feitl, nar. 29.11.1965, trvale bytom Poľná_627/9, 900
66_Vysoká pri Morave.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Viera Fraňová, so sídlom kancelárie Drevárska 23, 902 01 Pezinok, zn.
správcu: S1260.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 788/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Bratislava I dňa 5.5.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K028002
Spisová značka: 31OdK/226/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jaroslav Oravec, nar. 12.08.1962, trvale
bytom Klemensova_13, 811 09_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: Jaroslav Oravec, nar. 12.08.1962, trvale bytom Klemensova_13,
811 09_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Consilior Insolvency k. s., so sídlom kancelárie Radlinského 51, 811 07 Bratislava,
zn. správcu: S1874.
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. 813/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

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

33

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
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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,
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j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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 5.5.2022
JUDr. Zuzana Hlistová, sudkyňa
K028003
Spisová značka: 2K/39/2017
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TENADA TREND, s.r.o., so
sídlom 962 12 Detva, ul. Záhradná 859/9, IČO: 36 647 519, správcom konkurznej podstaty ktorého je T.R.I. Solutions
k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 20, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 11470/S, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (SR - Daňový úrad Banská Bystrica) na veriteľa Slovenská konsolidačná,
a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení daňových a colných
nedoplatkov č. 1/2021 zo dňa 16. 11. 2021 v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 60,- Eur, vedenej v konečnom
zozname pohľadávok pod č. 5/1
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
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V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.05.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K028004
Spisová značka: 2K/43/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Vladimír Rusnák, nar. 08.
08. 1967, bytom 962 12 Dúbravy, Dúbravy 122, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Stela Chovanová, so
sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, J. Kozáčeka 13, o návrhu správcu o vydanie súhlasu s vylúčením majetku takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi konkurznej podstaty súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu,
nehnuteľné veci:
Číslo súpisovej zložky 3 - garáž, súpisné číslo 2720, kat. úz. Senica, obec Banská Bystrica, LV č. 305, číslo parc.
CKN 879, spoluvlastnícky podiel 1/2 v súpisovej hodnote
1,- Eur,
Číslo súpisovej zložky 4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, kat. úz. Senica, obec Banská Bystrica,
LV č. 305, číslo parc. CKN 879, spoluvlastnícky podiel 1/2 v súpisovej hodnote 1,- Eur
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.05.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K028005
Spisová značka: 2K/77/2011
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Rastislav Šoltés, nar.
15. 11. 1977, bytom Breznička 192, 985 02 Breznička, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Katarína
Milanská, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 146/13 960 01 Zvolen, o návrhu na schválenie konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol
I. S c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
II. Správca u s p o k o j í veriteľa prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky 1. I.J.T.-ROSA, s.r.o., 080
01 Prešov, Hlavná 13, IČO: 36 465 640 sumou 289,89 eura.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie n i e je prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.05.2022
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K028006
Spisová značka: 32K/7/2022
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná
1, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: AGROBARA s.r.o., so sídlom: Veľká Bara 69, 076 32 Veľká Bara, IČO: 36 603 228,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: AGROBARA s.r.o., so sídlom: Veľká Bara 69, 076 32 Veľká
Bara, IČO: 36 603 228.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
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Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR).
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K028007
Spisová značka: 32K/8/2022
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CERUM PRODUCTION s.r.o., so sídlom: Hraničná
770/2, 040 17 Košice, IČO: 44 448 082, zast. advokátom JUDr. Matúšom Králikom, PhD., so sídlom: Moldavská
cesta 10/B, 040 11 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: CERUM PRODUCTION s.r.o., so sídlom:
Hraničná 770/2, 040 17 Košice, IČO: 44 448 082.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra (§ 14 ZKR).
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Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K028008
Spisová značka: 32OdK/116/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Makšinová, nar.: 21.11.1972, bytom: Zemplínska
Široká 236 , 072 13 Zemplínska Široká, podnik. pod obchodným menom: Marcela Makšinová, s miestom podnikania:
Zemplínska Široká 236 , 072 13 Zemplínska Široká, IČO: 40935566, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
10.05.2012, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcela Makšinová, nar.: 21.11.1972, bytom: Zemplínska
Široká 236 , 072 13 Zemplínska Široká.
II.
Zbavuje dlžníka: Marcela Makšinová, nar.: 21.11.1972, bytom: Zemplínska Široká 236 , 072 13
Zemplínska Široká, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Stanislav Praskai, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1879.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XII.
Poukazuje správcovi podstaty: Mgr. Stanislav Praskai, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1879; 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. D14-373/2022 na účet správcu
podstaty: Mgr. Stanislav Praskai, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1879; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
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Poučenie:

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

Okresný súd Košice I dňa 5.5.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K028009
Spisová značka: 9OdK/25/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Pokuta, nar.: 08.10.1992, bytom: Berlínska 2460/11, 040
13 Košice, zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
13 Košice.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ivan Pokuta, nar.: 08.10.1992, bytom: Berlínska 2460/11, 040

II.
Zbavuje dlžníka: Ivan Pokuta, nar.: 08.10.1992, bytom: Berlínska 2460/11, 040 13 Košice, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Tomáš Sabadoš, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S1896.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
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XII.
Poukazuje správcovi podstaty: JUDr. Tomáš Sabadoš, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01
Košice, zn. správcu: S1896; 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. D14-395/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Tomáš Sabadoš, so sídlom kancelárie: Floriánska 19, 040 01 Košice, zn. správcu: S1896; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:

1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní
konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
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8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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,
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alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Branislav Gazdag, sudca
K028010
Spisová značka: 32K/10/2022
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: SLOVPAK KOŠICE s.r.o., so sídlom: Trieda SNP 161/20, 040 11 Košice - Západ,
IČO: 46 021 850, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

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.
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, Košice 040 01) 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.
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.
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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 9.5.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K028011
Spisová značka: 32K/10/2022
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: 32K/10/2022
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice
dlžníka:
SLOVPAK KOŠICE s.r.o..
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 8.7.2022 o 09:40 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 27/B
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 9.5.2022
JUDr. Slávka Garančovská
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

48

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

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
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/10/2022
vo veci
navrhovateľa:

Slovenská republika - Daňový úrad Košice
a ním označených

veriteľov
veriteľ č. 1. Slovenská republika - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 2. Slovenská konsolidačná, a. s.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 8.7.2022 o 09:40 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 27/B
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka SLOVPAK
KOŠICE s.r.o. Trieda SNP 161/20, 040 11 Košice - Západ , IČO: 42 021 850
a to
1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1, 040 90 Košice , IČO: 42 499 500,
2/ Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
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 9.5.2022

JUDr. Slávka Garančovská
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sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Tatiana Rudyová

Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K028012
Spisová značka: 32OdK/120/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: : Judita Židayová, nar.: 06.08.1960, bytom: Za potokom 134 /
21, 076 14 Michaľany, podnik. pod obchodným menom: Judita Židayová ROXA, s miestom podnikania: Michaľany
136, 076 14 Michaľany, IČO: 33147337, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.04.2008, 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: : Judita Židayová, nar.: 06.08.1960, bytom: Za potokom 134 /
21, 076 14 Michaľany.
II.
Zbavuje dlžníka: : Judita Židayová, nar.: 06.08.1960, bytom: Za potokom 134 / 21, 076 14 Michaľany,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Renáta Burgerová, so sídlom kancelárie: Južná trieda 74, 040 01
Košice, zn. správcu: S2048.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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XII.
Poukazuje správcovi podstaty JUDr. Renáta Burgerová, so sídlom kancelárie: Južná trieda 74, 040 01
Košice, zn. správcu: S2048; 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. D14-378/2022 na JUDr. Renáta
Burgerová, so sídlom kancelárie: Južná trieda 74, 040 01 Košice, zn. správcu: S2048; do 3 dní odo dňa doručenia
právoplatného uznesenia.
Poučenie:

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

Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K028013
Spisová značka: 32OdK/119/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: : Henrich Balog, nar.: 27.12.1996, bytom: Krčméryho 3, 040 11
Košice, zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.
Košice.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: : Henrich Balog, nar.: 27.12.1996, bytom: Krčméryho 3, 040 11

II.
Zbavuje dlžníka: : Henrich Balog, nar.: 27.12.1996, bytom: Krčméryho 3, 040 11 Košice, všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Igor Varga, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 4, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S898.
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
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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. Igor Varga, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 4, 075 01
Trebišov, zn. správcu: S898; 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. D14-377/2022 na JUDr. Igor
Varga, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 4, 075 01 Trebišov, zn. správcu: S898; do 3 dní odo dňa doručenia
právoplatného uznesenia.
Poučenie:

1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní
konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
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pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
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).
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13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
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
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správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K028014
Spisová značka: 32OdK/118/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Angela Berková, narodená: 10.04.1978, bytom: Hrebendova
1025 / 3, 040 11 Košice, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I na vrátenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu evidovaného pod položkou
denníka č. D14-381/2022 v sume 500 EUR navrhovateľovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K028015
Spisová značka: 32OdK/117/2022

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: : Roman Milko, nar.: 16.04.1989, bytom: Kunova Teplica 136,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

58

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

049 32 Kunova Teplica, 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: : Roman Milko, nar.: 16.04.1989, bytom: Kunova Teplica 136,
049 32 Kunova Teplica.
II.
Zbavuje dlžníka: : Roman Milko, nar.: 16.04.1989, bytom: Kunova Teplica 136, 049 32 Kunova Teplica,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Matúš Mihalovič PhD., so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1923.
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 Ing. Matúš Mihalovič PhD., so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01
Michalovce, zn. správcu: S1923; 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. D14-384/2022 na Ing. Matúš
Mihalovič PhD., so sídlom kancelárie: Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn. správcu: S1923; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:

1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní
konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do
15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V
odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
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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
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
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 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

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

Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
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K028016
Spisová značka: 26K/6/2022
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: DREVO SK s.r.o., so sídlom: Veľká Bara 5, 076 32 Veľká Bara,
IČO: 36 206 199 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 9.5.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K028017
Spisová značka: 31OdK/78/2020

Okresný súd Košice I vo veci úpadcu: : Peter Petruš, narodený: 04.07.1962, bytom: Lackova 226/5, 040 18 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Peter Petruš, s miestom podnikania: Lackova 5, 040 18 Košice-Krásna, IČO:
17183162 s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, o určenie, či sa na podanie uvedené v zozname podaní
vyhotovenom správcom, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou prihliada ako
na prihlášku takto
rozhodol
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I.
U r č u j e, že na podanie zo dňa 01.07.2021, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Viera
Vojvodová, Galaktická 6, 0410 12 Košice, v celkovej výške 6.200, 00 eur, ktoré bolo doručené správcovi podstaty
dňa 09.07.2021, s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Slávka Garančovská, sudca
K028018
Spisová značka: 26OdK/116/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Lenka Gažová, narodená: 04.11.1985, bytom: Zámočnícka
170/20, 072 22 Strážske, podnikajúca pod obchodným menom: Lenka Gažová, s miestom podnikania: Zámočnícka
170/20, 072 22 Strážske, IČO: 47 802 936, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 20.06.2019, zastúpená:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lenka Gažová, narodená: 04.11.1985, bytom: Zámočnícka
170/20, 072 22 Strážske.
II.
Zbavuje dlžníka: Lenka Gažová, narodená: 04.11.1985, bytom: Zámočnícka 170/20, 072 22 Strážske,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: KS - správa konkurzov, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01
Košice, zn. správcu: S2026.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi povinnosť v prípade, že bol zostavený rozvrh výťažku, tento predložiť súdu bez
zbytočného odkladu po jeho zostavení.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
XI.

Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: KS - správa konkurzov, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01
Košice, zn. správcu: S2026; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XIII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-372/2022 na účet správcu
podstaty: KS - správa konkurzov, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn. správcu: S2026; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
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).
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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
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
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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).
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
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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).
Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K028019
Spisová značka: 26K/6/2022
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/6/2022
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: Daňový úrad Košice
dlžníka:
DREVO SK s. r. o.
o vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 28.06.2022 o 08:30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 26/C1. 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 9.5.2022
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
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 26K/6/2022
vo veci
navrhovateľa:

Slovenská republika - Daňový úrad Košice
a ním označených

veriteľov
veriteľ č. 1. Slovenská republika - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 2. Slovenská konsolidačná, a. s.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 28.6.2022 o 08:30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 26/C
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka DREVO SK
s.r.o. ,Veľká Bara 5, 076 32 Veľká Bara , IČO: 36 206 199
a to
1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná 1, 040 90 Košice , IČO: 42 499 500,
2/ Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
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 !

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 9.5.2022

JUDr. Róbert Zsiga
sudca
Za správnosť vyhotovenia:
Tatiana Rudyová

Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K028020
Spisová značka: 26OdK/117/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Kysela, narodený: 08.07.1969, bytom: Námestie SNP
2258/2, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Kysela - CENTRUM ZDRAVIA, s
miestom podnikania: Námestie SNP 2258/2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 940 863, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 15.09.2021, 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: Jozef Kysela, narodený: 08.07.1969, bytom: Námestie SNP
2258/2, 052 01 Spišská Nová Ves.
II.
Zbavuje dlžníka: Jozef Kysela, narodený: 08.07.1969, bytom: Námestie SNP 2258/2, 052 01 Spišská
Nová Ves, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1689.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1689; 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. D14-374/2022 na účet správcu
podstaty: Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1689; 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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,
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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).
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).
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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).
Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K028021
Spisová značka: 26OdK/118/2022
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Horváth, narodený: 09.08.1989, bytom: 044 58 Seňa 94,
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: Martin Horváth, narodený: 09.08.1989, bytom: 044 58 Seňa 94.

II.
Zbavuje dlžníka: Martin Horváth, narodený: 09.08.1989, bytom: 044 58 Seňa 94, 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. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040 01
Košice, zn. správcu: S1937.
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.
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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. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040 01
Košice, zn. správcu: S1937; 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. D14-375/2022 na účet správcu
podstaty: JUDr. Mária Lányiová, so sídlom kancelárie: Štefánikova 50, 040 01 Košice, zn. správcu: S1937; 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
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
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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
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).
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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).
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).
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
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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).
Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K028022
Spisová značka: 26K/17/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Betel, s.r.o., so sídlom
Platanová 5, 040 01 Košice, IČO: 36 212 920 o odvolaní správcu takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 50, 080 01 Prešov, zn. správcu:
S1359.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K028023
Spisová značka: 30OdK/243/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: František Blaško, narodený: 29.01.1974, bytom: Haniska 44, 044
57 Haniska, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom: Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
O p r a v u j e rozhodnutie v uznesení č. k. 30OdK/243/2021 - 91 zo dňa 6. apríla 2022 tak, že
správne má znieť: „U r č u j e, že na podanie zo dňa 16.12.2021, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Renáta
Piarová, Nálepkova 26, 977 01 Brezno, v celkovej výške 2.840, 98 eur, ktoré bolo doručené správcovi podstaty dňa
14.12.2021, s a n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.“
II.
O p r a v u j e bod 8. odôvodnenia v uznesení č. k. 30OdK/243/2021 - 91 zo dňa 6. apríla 2022 tak, že
správne má znieť: „Na základe vyššie uvedeného preto tunajší súd rozhodol tak, ako to je uvedené vo výroku I.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

78

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

uznesenia a určil, že na vyššie uvedené podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka veriteľa: Renáta Piarová,
Nálepkova 26, 977 01 Brezno, sa neprihliada ako na prihlášku, keďže táto prihláška neobsahuje základnú náležitosť
prihlášky v zmysle ust. § 29, ods. 1 písm. e) a f.“

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.5.2022
JUDr. Pavel Varga, sudca
K028024
Spisová značka: 32NcKR/18/2014
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Mičová, nar. 03.10.1965, bytom Vinodolská 15, 941
06 Komjatice, o návrhu dlžníka na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka: Monika Mičová, nar. 03.10.1965, bytom Vinodolská 15, 941 06 Komjatice, od pohľadávok,
ktoré vznikli do vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka dňa 24.09.2014 a zostali po zrušení konkurzu neuspokojené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
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okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 6.5.2022
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K028025
Spisová značka: 27OdS/3/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka označeného ako: Nikolett Leckési, nar. 04.12.1996, bytom
Kolárovo, Radnótiho č. 2811/49, zastúpeného v konaní advokátom určeným Centrom právnej pomoci: JUDr. Ing.
Petra Štofková, vykonávajúca advokáciu prostredníctvom spoločnosti: Advokátska kancelária Timoranská &
Štofková, s.r.o., so sídlom Nové Zámky, Pribinova č. 9, IČO: 36813401, o návrhu dlžníka na oddlženie dlžníka
určením splátkového kalendára, takto
rozhodol
I/ Poskytuje dlžníkovi: Nikolett Leckési, nar. 04.12.1996, bytom Kolárovo, Radnótiho č. 2811/49, ochranu pred
veriteľmi.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. PhDr. Igor Doboš, so sídlom kancelárie: Šahy, Školská č. 13.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných
nákladov spojených s vedením konania v sume 500,- eur
( slovom päťsto eur ), a to v lehote 7 dní odo dňa
doručenia výzvy správcu na zaplatenie preddavku.

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/ Správca je povinný primerane podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z
20.05.2015 o insolvenčnom konaní bez zbytočného odkladu informovať o začatí hlavného insolvenčného konania
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov.
VI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku
( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. Zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom
pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania. Uznesenie o poskytnutí ochrany pred veriteľmi sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v obchodnom vestníku.
Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením
konania na účet správcu ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca nesplnenie tejto povinnosti oznámi v
Obchodnom vestníku, čím sa konanie končí.

Okresný súd Nitra dňa 6.5.2022
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K028026
Spisová značka: 27OdK/89/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michaela Rigová, nar. 22.12.1995, bytom Obec Alekšince,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michaela Rigová, nar. 22.12.1995, bytom Obec Alekšince.
II/ Ustanovuje správcu: SKP, k. s., IČO: 44915691, so sídlom kancelárie: Nitra, Mostná č. 13.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
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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u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje/ všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.05.2022, vedený pod položkou registra D14 - 565/2022, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.05.2022, vedený pod položkou registra D14 - 565/2022.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
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úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
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alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 6.5.2022
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K028027
Spisová značka: 27OdK/90/2022
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Baláž, nar. 13.10.1994, bytom Mýtne Ludany,
Dobogov č. 4, podnikajúci pod obchodným menom Marek Baláž, so sídlom Mýtne Ludany, Dobogov č. 4, IČO:
53449983, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Račianska č. 1523/71, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Baláž, nar. 13.10.1994, bytom Mýtne Ludany, Dobogov č. 4,
podnikajúci pod obchodným menom Marek Baláž, so sídlom Mýtne Ludany, Dobogov č. 4, IČO: 53449983.
II/ Ustanovuje správcu: Ing. Tomáš Christov, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova trieda č. 71.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje/ všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( §
166a ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b
ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
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IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.05.2022, vedený pod položkou registra D14 - 556/2022, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 05.05.2022, vedený pod položkou registra D14 - 556/2022.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa
neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
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prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.

Okresný súd Nitra dňa 6.5.2022
JUDr. Renáta Šišková, sudca
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K028028
Spisová značka: 2K/2/2022
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BIOENERGY SK, s.r.o., so sídlom
Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01, IČO: 46 521 585, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok , ktorého predbežným správcom je: JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie Valaškovská
6210/21, Humenné 066 01, IČO: 37944924, takto
rozhodol
opravuje bod 3 odôvodnenia uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 2K/2/2022-138 zo dňa 2.05.2022, ktoré bolo
zverejnené v obchodnom vestníku dňa 06.05.2022 tak, že správne má znieť:
„Podaním doručeným súdu dňa 29.04.2022 predbežný správca požiadal súd o predĺženie lehoty na podanie
záverečnej správy. Predbežný správca vo svojej žiadosti uviedol, že z úplného výpisu z obchodného registra je
zrejmé, že aktuálnym konateľom dlžníka je od 22.12.2021 Mgr. Veronika Bilkovičová. Dovtedy bol konateľom Ján
Michalco. Návrh na vyhlásenie konkurzu bol podaný dňa 19.01.2022. Súčasný konateľ tak odo dňa vzniku funkcie do
podania návrhu pôsobil vo funkcii cca 3 týždne. Z prehlásenia Mgr. Veroniky Bilkovičovej zo dňa 30.03.2022 vyplýva,
že v predmetnej činnosti vykonávala funkciu krízového štatutára na riešenie úpadku a nerealizovala žiadnu
majetkovú dispozíciu, nevystavovala žiadnu faktúru a ani nemala dispozičné právo k bankovému účtu. Súčasne
zaslala čestné prehlásenie Jána Michalca, bývalého konateľa, ktorý uviedol, že všetky súvisiace podklady týkajúce sa
dlžníka odovzdá správcovi konkurznej podstaty. Podľa predbežného správcu je tak zrejmé, že za dlžníka poskytuje
súčinnosť vo viacerých dôležitých otázkach bývalý konateľ, keďže ten bol konateľom od 30.05.2012 do 21.12.2021. Z
čestného vyhlásenia Mgr. Veroniky Bilkovičovej zo dňa 18.01.2022 vyplýva, že konštatovala možné predĺženie
právnickej osoby. Predbežný správca ďalej uviedol, že v konaní je potrebné výzvami na poskytnutie súčinnosti, ako aj
šetreniami predbežného správcu preskúmať, či k predlženiu nedošlo už skôr, a to aj vzhľadom na ustanovenie § 21
ods. 1 ZKR (možná pohľadávka zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka
včas) a to vo vzťahu k poskytnutej súčinnosti účtovníčky dlžníka. Dňa 19.04.2022 sa do kancelárie predbežného
správcu dostavil bývalý konateľ Ján Michalco, pričom zo záverov zápisnice o tomto úkone vyplýva, že bývalý konateľ
následne poskytne predbežnému správcovi súčinnosť na viacero dopytovaných záležitostí. Bývalý konateľ dlžníka,
ako aj účtovníčka dlžníka poskytli predbežnému správcovi súčinnosť e-mailovými podaniami zo dňa 26.04.2022. Po
preštudovaní týchto súčinností predbežný správca skonštatoval, že vo veci objektívneho zistenia stavu majetku je
potrebné vykonať ďalšie šetrenia. Podľa vyjadrení predbežného správcu tiež existujú nejasnosti ohľadom majetku,
keď napríklad v súpise vozidiel je uvedené AUDI Q7, SV800BG, avšak v zaslanom technickom preukaze je ako
majiteľ vozidla uvedená leasingová spoločnosť. Z uvedeného dôvodu predbežný správca potrebuje vykonať ďalšie
šetrenie aj v tomto smere. Doposiaľ taktiež neboli predbežnému správcovi predložené dokumenty týkajúce sa
predmetu záložného práva Tatra banky, a.s. a pohľadávky zapísané v Notárskom registri záložných práv. Z tohto
dôvodu bola predbežný správca zaslal výzva na poskytnutie súčinnosť okrem iného aj notárke, ktorá tento zápis v
registri záložných práv realizovala. Doposiaľ však predbežný správca informáciu od notárky neobdŕžal. Rovnako
neobdŕžal informáciu od Tatra banky, a.s., či najmä uvedené záložné právo trvá a či reálne existuje predmet
záložného práva, teda pohľadávky dlžníka. Predbežný správca potrebuje preveriť aj otázku momentu predĺženia
dlžníka, otázku vysporiadania pohľadávok dlžníka v roku 2021, ako aj doriešiť otázky spojené so stavom pokladne v
roku 2021. Predbežnému správcovi neboli doručené niektoré dôležité súčinnosti dotknutých orgánov, najmä zostatky
účtov niektorých dopytovaných bánk, stanovisko príslušného daňového úradu k blokácii vozidiel a podobne“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 9.5.2022
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K028029
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
správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol

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

89

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53,
058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 po splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 9.5.2022
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K028030
Spisová značka: 1K/56/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: ACHILLES, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Herlianska 1019, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 101, správcom ktorého je JUDr. Jana Čepčeková, so
sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné, takto
rozhodol
odvoláva JUDr. Janu Čepčekovú, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné z funkcie správcu
úpadcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.5.2022
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K028031
Spisová značka: 1K/11/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci zastaveného konkurzného konania na majetok dlžníka: RITRO Invest spol. s
r.o., so sídlom L. Svobodu 2493/52, 058 01 Poprad, IČO: 44 540 973 o odmene a náhrade preukázaných výdavkov
predbežného správcu JUDr. Jozefa Tarabčáka, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
I.
priznáva JUDr. Jozefovi Tarabčákovi, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 250,- EUR, ktorá mu bude po právoplatnosti tohto uznesenia
vyplatená z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 09.08.2021 na účet
tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu, položka 10/2021.
II.
vracia navrhovateľovi nevyčerpanú časť preddavku vo výške 1.250,- EUR zloženého navrhovateľom
dňa 09.08.2021 na účet tunajšieho súdu pod D19 Preddavky na predbežného správcu, položka 10/2021.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Prešov dňa 9.5.2022
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JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K028032
Spisová značka: 40OdK/159/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Miroslav Stroka, nar. 15.10.1973, trvale bytom Rozkvet
2039/77, 017 01 Považská Bystrica, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Žiline so sídlom P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Miroslav Stroka, nar. 15.10.1973, trvale bytom Rozkvet 2039/77, 017 01
Považská Bystrica.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1395.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 359/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
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o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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.
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
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Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 6.5.2022
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K028033
Spisová značka: 38OdK/148/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Lenka Nejezchleba, nar. 17.1.1977, trvale bytom K.
Šmidkeho 2628/9, 911 01 Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Lenka Nejezchleba, nar. 17.1.1977, trvale bytom K. Šmidkeho 2628/9, 911
01 Trenčín.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1394.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 337/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
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Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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,
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d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 6.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K028034
Spisová značka: 38OdK/149/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Karel Dvořák, nar. 18.11.1979, trvale bytom 971 01
Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária
CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Karel Dvořák, nar. 18.11.1979, trvale bytom 971 01 Prievidza.
II. Ustanovuje správcu Ing. Katarína Štrbáňová so sídlom kancelárie Dvory 1932, 020 01 Púchov, značka správcu
S1864.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 341/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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
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výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
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neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 6.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K028035
Spisová značka: 38OdK/150/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Martin Fábry, nar. 29.6.1985, trvale bytom Ulica Ľ.
Ondrejova 852/40, 971 01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Martin Fábry, nar. 29.6.1985, trvale bytom Ulica Ľ. Ondrejova 852/40, 971 01
Prievidza.
II. Ustanovuje správcu Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO 47 236
329, značka správcu S1571.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
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nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 344/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
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

101

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 6.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K028036
Spisová značka: 38OdK/151/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Jozef Habala, nar. 3.10.1977, trvale bytom Veľká okružná
1080/45, 958 01 Partizánske, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798
841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jozef Habala, nar. 3.10.1977, trvale bytom Veľká okružná 1080/45, 958 01
Partizánske.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Otília Prachařová so sídlom kancelárie Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom,
značka správcu S41.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
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účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 340/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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

104

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
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právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 6.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K028037
Spisová značka: 38OdK/152/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ľubomír Tadial, nar. 10.9.1972, trvale bytom 972 42
Podhradie 77, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ľubomír Tadial, nar. 10.9.1972, trvale bytom 972 42 Podhradie 77.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Xénia Hofierková so sídlom kancelárie Prejtská 336/290, 018 41 Dubnica nad Váhom,
značka správcu S1531.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 352/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
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c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
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spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 6.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K028038
Spisová značka: 38OdK/153/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Tomáš Borsuk, nar. 13.9.1987, trvale bytom 914 01
Trenčianska Teplá, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Tomáš Borsuk, nar. 13.9.1987, trvale bytom 914 01 Trenčianska Teplá.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov,
značka správcu S1372.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.

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

109

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 346/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 6.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K028039
Spisová značka: 38OdK/154/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Petra Snopková, nar. 24.8.1998, trvale bytom Partizánska
1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Petra Snopková, nar. 24.8.1998, trvale bytom Partizánska 1194/76, 957 01
Bánovce nad Bebravou.
II. Ustanovuje správcu Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom,
značka správcu S1180.
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III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 347/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 6.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K028040
Spisová značka: 38OdK/155/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Janka Junásová, nar. 6.8.1967, trvale bytom Partizánska
1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
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rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Janka Junásová, nar. 6.8.1967, trvale bytom Partizánska 1194/76, 957 01
Bánovce nad Bebravou.
II. Ustanovuje správcu BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s., so sídlom kancelárie Mierové námestie 37, 911 01
Trenčín, IČO 45 948 496, značka správcu S1514.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 349/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
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podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 6.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
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K028041
Spisová značka: 38OdK/156/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Gabriela Muráriková, nar. 25.7.1966, trvale bytom Jána
Halašu 2634/16, 911 08 Trenčín, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Gabriela Muráriková, nar. 25.7.1966, trvale bytom Jána Halašu 2634/16, 911
08 Trenčín.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Ing. Miroslav Babeľa so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1562.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 354/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
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Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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
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určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
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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 Trenčín dňa 6.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K028042
Spisová značka: 38OdK/157/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Zdenka Šteruská, nar. 25.2.1960, trvale bytom Pod hájom
1091/72, 018 41 Dubnica nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Zdenka Šteruská, nar. 25.2.1960, trvale bytom Pod hájom 1091/72, 018 41
Dubnica nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu Crossdefault Management Group, k. s. so sídlom kancelárie J. Zemana 101, 911 01 Trenčín,
IČO 45 462 801, značka správcu S1433.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 357/2022.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
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insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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,
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pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
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plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 6.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K028043
Spisová značka: 38OdK/158/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Sabina Račková, nar. 4.11.1975, trvale bytom 956 36
Rybany 351, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária
CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Sabina Račková, nar. 4.11.1975, trvale bytom 956 36 Rybany 351.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Andrej Jaroš so sídlom kancelárie Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, značka
správcu S373.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 358/2022.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
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.
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 6.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K028044
Spisová značka: 38K/13/2022
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti
CATERING JOSIP, s. r. o. so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové mesto, IČO
47 546 051, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnej spoločnosti CATERING JOSIP, s. r. o.
so sídlom Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové mesto, IČO 47 546 051, takto
rozhodol
I. Dlžníkovi sa ustanovuje predbežný správca JUDr. Ing. Zuzana Kvaková so sídlom kancelárie Piaristická 46, 911 01
Trenčín, značka správcu S2037.
II. Predbežnému správcovi sa ukladá zistiť, či dlžník je alebo nie je majetný, pričom pri posúdení majetnosti je
povinný vychádzať zo všetkého zisteného majetku dlžníka a jeho trhovej hodnoty, z majetku, pri ktorom možno
dôvodne predpokladať, že bol prevedený z majetku dlžníka odporovateľným právnym úkonom ako aj z majetku, ktorý
predstavuje nárok všeobecnej podstaty na zaplatenie zmluvnej pokuty z titulu porušenia povinnosti podľa § 11 od. 2
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
III. Predbežný správca je povinný predkladať súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu v lehote najneskôr do 10 dní od ustanovenia do
funkcie, druhú správu predloží správca najneskôr do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca
najneskôr do 28 dní od ustanovenia do funkcie a záverečnú správu predloží správca súdu najneskôr do 45 dní od
ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods.1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 9.5.2022
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K028045
Spisová značka: 7OdK/41/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Bc. Monika Šmiheľová, nar. 23.09.1990, trvale bytom Rínok
660/1, 029 51 Lokca, 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: Bc. Monika Šmiheľová, nar. 23.09.1990, trvale bytom Rínok
660/1, 029 51 Lokca.
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II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Martina Holečková, so sídlom kancelárie Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01
Žilina, značka správcu: S 1900.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
04.05.2022, vedený pod položkou registra 291/2022, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
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rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 5.5.2022
JUDr. Renáta Svrčková, sudca
K028046
Spisová značka: 9OdK/42/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Roman Heretík, nar. 09.03.1998, trvale bytom Nad
Riekou 293/19, 029 44 Rabča, podnikajúceho pod obchodným menom: Roman Heretik, s miestom podnikania Nad
Riekou 297/11, 029 44 Rabča, IČO: 51 204 428, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Tvrdošíne, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Heretík, nar. 09.03.1998, trvale bytom Nad Riekou
293/19, 029 44 Rabča, podnikajúceho pod obchodným menom: Roman Heretik, s miestom podnikania Nad Riekou
297/11, 029 44 Rabča, IČO: 51 204 428.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Jana Kovačková, so sídlom kancelárie Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin,
IČO: 40 302 016.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu Ing. Jana Kovačková, so sídlom
kancelárie Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin, IČO: 40 302 016 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby
vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 04.05.2022 a vedený pod
položkou registra 293/2022, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
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výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 9.5.2022
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K028047
Spisová značka: 9OdK/43/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Peter Bielčik, nar. 19.08.1963, trvale bytom Mesto
Žilina, 010 01 Žilina, do 25.11.2021 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Bielčik, s miestom podnikania Jána
Vojtaššáka 3148/7, 010 01 Žilina, IČO: 40 280 284, korešpondenčná adresa: Jasenové 23, 013 19 Kľače - Jasenové,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
01 Žilina.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Bielčik, nar. 19.08.1963, trvale bytom Mesto Žilina, 010

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01
Ružomberok, IČO: 33 019 266, značka správcu: S619.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so
sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01 Ružomberok, IČO: 33 019 266, značka správcu: S619, značka správcu:
S1448 a upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet
Okresného súdu Žilina dňa 05.05.2022 a vedený pod položkou registra 295/2022, po právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
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,
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pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 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 9.5.2022
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K028048
Spisová značka: 7K/6/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: InterConn, s.r.o., so sídlom Vysokoškolákov 33B, 010 08
Žilina, IČO: 36 835 587, o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje
malý
so sídlom Vysokoškolákov 33B, 010 08 Žilina, IČO: 36 835 587.

konkurz na majetok dlžníka: InterConn, s.r.o.,

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Hanuliaková, so sídlom kancelárie Vojtecha Tajovského 783/4, 010
01 Žilina, značka správcu S1999.
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.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
V.
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
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sociálneho zabezpečenia členských štátov.
VI.
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.
VII.
Účastníkov konkurzného konania
poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového
poriadku majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 malého konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením
uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom. ( § 106c ods. 3 ZKR)
Uznesenie o vyhlásení malého konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení malého konkurzu v obchodnom vestníku.

Okresný súd Žilina dňa 9.5.2022
Mgr. Antónia Ďuranová, sudkyňa
K028049
Spisová značka: 9K/4/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TD improve, s.r.o., so sídlom Cesta k
lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109, správcom ktorého je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so sídlom
kancelárie Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok
majetku, takto
rozhodol

I.
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu TD improve, s.r.o., so sídlom Cesta k lesu
10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109, pre nedostatok majetku.
II.
Poučenie:

Správcovi odmenu a náhradu výdavkov n epriznáva.

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
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sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5 a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá (§ 102 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii).

Okresný súd Žilina dňa 9.5.2022
Mgr. Antónia Ďuranová, sudkyňa
K028050
Spisová značka: 7OdK/42/2022
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erik Beniač, nar. 21.04.1975, trvale bytom Sv.Cyrila a
Metoda 3425/19, 038 61 Vrútky, korešpondenčná adresa: Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erik Beniač, nar. 21.04.1975, trvale bytom Sv.Cyrila a Metoda
3425/19, 038 61 Vrútky.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jakub Podmanický, so sídlom kancelárie A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca,
značka správcu: S1994.
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
05.05.2022, vedený pod položkou registra 294/2022, 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.
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

144

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

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

Okresný súd Žilina dňa 9.5.2022
JUDr. Renáta Svrčková, sudca
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K028051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAX KLINGER, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V záhradách 31, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 899 231
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák, LL.M.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU
I. Všeobecná časť rozvrhu
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.5.2013, sp. zn. 2K/12/2013 (zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 90/13 zo dňa 13.5.2013) bolo začaté konkurzné konanie voči úpadcovi MAX KLINGER, s.r.o.
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.7.2013, sp. zn. 2K/12/2013 (zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 140/13 zo dňa 23.7.2013) bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu MAX KLINGER, s.r.o. a do
funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zapísaný v zozname
správcov vedenom MS SR pod č. S1581. Dňa 25.10.2013 sa uskutočnila prvá schôdza veriteľov, na ktorej sa
nezúčastnil žiadny konkurzný veriteľ, v dôsledku čoho nebola táto schôdza uznášaniaschopná. Dňa 25.11.2013
sa uskutočnila druhá schôdza veriteľov, ktorej sa zúčastnila spoločnosť DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava,
ktorá bola zvolená za zástupcu veriteľov. Počas konkurzu bol správcom zistený nasledujúci majetok úpadcu, ktorý
bol zapísaný do všeobecnej konkurznej podstaty:
a. peňažná pohľadávka voči spoločnosti KABINET, s.r.o., sídlo: V záhradách 31, Bratislava, IČO: 35 835
168, právny dôvod: fa.č. 2012/0023, suma: 24,79 €, súpisová hodnota: 24,79 €
b. peňažná pohľadávka voči spoločnosti KS Tech, s.r.o., sídlo: Hraničná 18, Bratislava, IČO: 44 223 706,
právny dôvod: fa.č. 2011/0013, suma: 1.431,61 €, súpisová hodnota: 1.431,61 €
c. peňažná pohľadávka voči spoločnosti KS Tech, s.r.o., sídlo: Hraničná 18, Bratislava, IČO: 44 223 706,
právny dôvod: fa.č. 2011/0018, suma: 1.431,61 €, súpisová hodnota: 1.431,61 €
d. peňažná pohľadávka voči spoločnosti KS Tech, s.r.o., sídlo: Hraničná 18, Bratislava, IČO: 44 223 706,
právny dôvod: fa.č. 2012/0008, suma: 477,20 €, súpisová hodnota: 477,20 €
e. peňažná pohľadávka voči spoločnosti DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, sídlo: Trenčianska 57,
Bratislava, IČO: 00 167 436, právny dôvod: kaucia na základe zmluvy o nájme zo dňa 15.10.2010, suma:
5.467,50 €, súpisová hodnota: 5.467,50 €
f. pohľadávka z účtu: číslo účtu: 4020122601/3100, banka: Sberbank Slovensko, a.s., zostatková suma:
3.839,86 €, súpisová hodnota: 3.839,86 €
g. peňažné prostriedky: nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške: 824,75 €, súpisová hodnota: 824,75 €
h. peňažné prostriedky: vrátenie dane z pridanej hodnoty vo výške: 1.201,94 €, súpisová hodnota: 1.201,94
€;
Majetok úpadcu zapísaný do všeobecnej konkurznej podstaty bol speňažený tak, že pohľadávka [sub a)] bola
inkasovaná v plnej výške 24,79 €; pohľadávky [sub b) až d)] sa nepodarilo vymôcť, pričom dlžník zanikol zlúčením
a následne došlo k ex offo výmazu nástupníckej spoločnosti z Obchodného registra; pohľadávka [sub e)] zanikla
započítaním pohľadávok podľa § 54 ods. 4 ZKR; majetok [sub f) až h)] predstavuje peňažné prostriedky, t.j.
výťažok zo speňaženia zodpovedá ich súpisovej hodnote (3.839,86 €, 824,75 €, 1.201,94 €). Celkový
dosiahnutý výťažok zo speňaženia majetku úpadcu tak predstavuje: 5.891,34 € (24,79 € + 3.839,86 € +
824,75 € + 1.201,94 €).
II. Rozvrhová časť rozvrhu
Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty.:

5.891,34 €

Pohľadávky proti všeobecnej podstate (príloha č. 1):

3.741,08 €

Súdny poplatok z konečného rozvrhu (0,2 % z dosiahnutého výťažku)

11,50 €
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Výťažok určený na uspokojenie pohľadávok veriteľov

2.138,76 €

III. Uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov:
Veriteľ
DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava
SALESIANER MIETTEX, s.r.o.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
ZSE Energia, a.s.
SR - Ministerstvo vnútra SR
Spolu

Zistená suma pohľadávky
19 690,10 €
47,78 €
897,90 €
9 052,65 €
9 111,44 €
75,92 €
38 875,79 €

% podiel
50,65%
0,12%
2,31%
23,29%
23,44%
0,20%
100,00%

Podiel na výťažku
1 083,36 €
2,63 €
49,40 €
498,08 €
501,31 €
4,18 €
2 138,96 €

Neuspokojené pohľadávky z dôvodu § 95 ods. 3 ZKR (spriaznené pohľadávky):
Veriteľ
ARCHITECH GROUP, a.s.

Zistená suma pohľadávky
110 118,94 €

% podiel
100,00%

Podiel na výťažku
0,00 €

K028052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PaedDr. Adriana Dudášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 21, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/113/2021 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/113/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Lužná 6, 85104 Bratislava, v konkurznej veci úpadcu PaedDr. Adriana
Dudášová, narodená 27.3.1977, Bojnická 21, 83104 Bratislava – Nové Mesto, vedenej na Okresnom súde
Bratislava I, pod sp.zn. 31OdK/113/2021, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu v pracovných dňoch, a to od pondelka do piatku medzi 9.00 hod. a 15.00 hod. po telefonickej dohode na
telefónnom čísle 0948803830 alebo je možné si termín nahliadnutia do spisu dohodnúť prostredníctvom
elektronickej pošty na aggmilos@gmail.com.

K028053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PaedDr. Adriana Dudášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 21, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/113/2021 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/113/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“ (cs) „Výzva na 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
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jaievero“ (lt) „Kvietimas pateikti reikalavimai. Privalomieji terminai“ (hu) „Felhívás követelés bejelentésére.
Betartandó határidők“ (mt) „Stedina ghal prezentazzjoni ta´talba. Limiti taz-zmien 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 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 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: PaedDr. Adriana
Dudášová, narodená 27.3.1977, Bojnická 21, 83104 Bratislava – Nové Mesto, vedenej na Okresnom súde
Bratislava I, pod sp.zn. 31OdK/113/2021 (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Bratislava I zo dňa 27.10.2021, sp. zn. 31OdK/113/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 5.11.2021. Dňom 6.11.2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. 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 PaedDr. Adriana Dudášová,
born 27.3.1977, Bojnická 21, 83104 Bratislava – Nové Mesto, (hereinafter referred to as "debtor") we are
obligated to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 31OdK/113/2021 dated
27.10.2021 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was
published in Business Journal on 5.11.2021. The bankruptcy was declared on 6.11.2021. 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: Mgr.
Miloš Ágg, správca so sídlom Lužná 6, 85104 Bratislava, 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-arestrukturalizacia.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: Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Lužná 6, 85104 Bratislava, Slovakia or in electronic 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, 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 (§
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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 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 whether there may be reasonable
doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or persons involved in the proceeding, and not
later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The objections received later, the repeated
objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on them, and on the objections concerning
only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in the present case, the court disregards.
In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the reason for which the judge is to be
excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion has learned and the evidence to
prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A submission that does not meet the
requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the submission is not handed over to the
supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). 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
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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 on Insolvency proceedings.

K028054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PaedDr. Adriana Dudášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 21, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/113/2021 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/113/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok vo veci dlžníka PaedDr. Adriana Dudášová,
narodená 27.3.1977, Bojnická 21, 83104 Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania na účet vedený vo Fio banka, a.s., IBAN:
SK1783300000002501609999, SWIFT: FIOZSKBAXXX s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu a s poznámkou: DUDASOVA. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo
podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví. Z preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy
konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi. Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

K028055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Ružičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 2997 / 2, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/312/2021 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/312/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 33OdK/312/2021 zo dňa 02.05.2022 bola JUDr. Magdaléna
Kollárová, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovená za správcu dlžníka
Žaneta Ružičková, nar. 18.10.1987, trvale bytom Nám. Hraničiarov 2997/2, 851 03 Bratislava.
V zmysle § 8 ods. 4 Zák.č. 8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s použitím § 21 ods. 1
a nasl. Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z.z. o kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej podstaty
oznamuje, že do správcovského spisu č.k. 33OdK/312/2021 -S493 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu
v pracovných dňoch, vždy v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. po predchádzajúcom dohodnutí termínu
nahliadnutia. Zároveň správca oznamuje kontaktné čísla a e-mailovú adresu pre komunikáciu: tel. 02 555 745 97,
e-mail: judr.kollarova@legalskills.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K028056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Ružičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 2997 / 2, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/312/2021 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/312/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 33OdK/312/2021 zo dňa 02.05.2022 bola JUDr. Magdaléna
Kollárová, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovená za správcu dlžníka
Žaneta Ružičková, nar. 18.10.1987, trvale bytom Nám. Hraničiarov 2997/2, 851 03 Bratislava.
V zmysle § 167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže
zložiť preddavok na trovy konania vo výške určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet IBAN: SK41 8330 0000 0025
0160 7336. Veriteľ uvedie číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, do
poznámky veriteľ uvedie označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: „Ruzickova - preddavok na trovy“.

JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K028057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRESTAV, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gruzínska 36, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 910 194
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/9/2020 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/9/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca v konkurznej veci úpadcu STRESTAV, s.r.o., so sídlom Gruzínska 36, 821 05 Bratislava, IČO: 35 910
194, vedenej na Okresnom súde Bratislava I., pod sp. zn.: 32K/9/2020, na základe záväzného pokynu príslušného
orgánu vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj nasledovného majetku:
Zmluva o pôžičke v sume 4 000,- EUR
Obec Dunajsky Klátov uvádza, že 1000 EUR z predmetnej pôžičky už vrátili dňa 27.06.2019. zvyšok Pôvodne
Obec
Dunajský požičanej sumy obec Dunajský Klátov uvádza, že vráti po skončení projektu teda po obdržaní záverečnej v sume
Klátov,
930
21 platby. Podľa vyjadrenia spol STRESTAV, spol. neeviduje úhradu 1000 EUR na danú pôžičku.
4000,- EUR
2
Dunajský
Klátov,
Aktuálne
IČO: 00800198
Poznámka: Dlžník uhradil dlh v sume 3 000,- EUR. Aktuálne sa o zvyšnej časti pohľadávky v sume v sume
1 000,- EUR vedie súdny spor.
1 000,- EUR
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Plynový kotol OFA 561218
zádržné v zmysle 11/2020
Obec
Dunajský Uvedenú faktúru obec Dunajský Klátov neuhradila z titulu, že podľa správy administratívnej finančnej
Klátov,
930
21 kontroly zo dňa 26.11.2018 bola zistená, že položka „Teplovodný nástenný kondenzačný kotol na zemný 3
942,16
3
Dunajský
Klátov, ply s nepriamo ohrievaným zásbníkým ohrievačom teplej vody a ekvitermickou reguláciou Vitotronic 200 EUR
IČO: 00800198
„bola vyfaktúrovaná vo výške 8 520 EUR, pričom v rozpočte, ktorý je súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP
je uvedená položka v oprávnenej výške 3 577,84 EUR. Rozdiel 4 942,16 EUR s DPH je podľa obce
neoprávnený.
Onesto
s.r.o.,
Terchovská 2, 900
3
620,79
4
Obnova strechy OFA 010119
28 Zálesie, IČO
EUR
50 844 288

·
·
·
·

·
·

Správca speňažuje súpisové zložky tak ako stoja a ležia;
Správca speňažuje súpisové zložky spoločne ako jeden súbor;
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku. Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, lehota uplynie v najbližší nasledujúci
pracovný deň;
Prílohou ponuky musí byť doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet konkurznej
podstaty vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK72 0200 0000 0044 2212 1951, záloha musí byť pripísaná na
účet konkurznej podstaty najneskôr v deň uplynutia lehoty na predloženie ponuky, inak sa na ponuku
neprihliada;
Správca uzatvorí zmluvu o predaju so záujemcom, ktorý ponúkol najvyššiu ponuku;
Správca je oprávnený kedykoľvek požiadať o zmenu záväzného pokynu.

Poznámka: Za účelom identifikácie do poznámky pri platbe uveďte Vaše meno a priezvisko / názov spoločnosti.
V Bratislave, dňa 10.05.2022
P-V, k.s. správca konkurznej podstaty úpadcu
JUDr. Peter Valachovič, komplementár

K028058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ten Ba, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri starej prachárni 132/14, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 864 567
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/18/2021 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/18/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Miroslav Kapolka, správca konkurznej podstaty úpadcu Ten Ba, s.r.o., so sídlom Pri starej prachárni
132/14, 831 04 Bratislava, IČO: 35 864 567 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k.
31K/18/2021, týmto zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy
konania pre popretie pohľadávky, číslo účtu je: SK16 0900 0000 0051 8650 8429 vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s. .
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K028059
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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 dlžníka: EUROPA SC ZV II a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02
Bratislava, IČO: 43 924 123 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje,
že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola
správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

New Co., a.s.

Sídlo:

Tomášikova 17, 821 02 Bratislava

IČO:

51 057 131

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

310.665,70 €
4
09.05.2022
Neuplatnené
18-21
09.05.2022

V Bratislave, dňa 09.05.2022
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Úpadcu
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K028060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BPS Ladomirová, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 66 / 0, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 148 663
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/43/2021 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/43/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti BPS Ladomirová, s.r.o., so
sídlom Račianska 66, 831 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 148 663, konanie vedené na OS Bratislava
I. pod sp. zn.: 27K/43/2021, týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka uplatnená
prihláškou pohľadávky doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovného veriteľa/nasledovných
veriteľov:

Veriteľ:
Brova, spol. s.r.o.
Farma Chotča 167, 090 21 Chotča, Slovenská republika
IČO: 31 689 019

Prihláškou pohľadávky zo dňa 05.05.2022 doručenou dňa 06.05.2022 uplatnená pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 10.05.2022 pod č. 77 a to nasledovne:

č. p.
1

Prihlásená suma
Istina
Úroky
6 915,49 €
0,00 €

Úroky z omeškania
3 314,27 €

Poplatky z omeškania
0,00 €

Náklady uplatnenia
2 338,39 €

Celková suma
12 568,15 €

V Bratislave, dňa 10.5.2022

LEGATOs Recovery k.s.
SKP úpadcu
Správca konkurznej podstaty úpadcu
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K028061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kireš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lermontovova 911 / 3, 811 06 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/176/2021 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/176/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu: Martin Kireš, nar. 03.09.1979, trvale bytom Lermontovova 911/3, 811 06
Bratislava - Staré Mesto, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom
prihlásenej pohľadávky je:

IBAN: SK50 0200 0000 0045 9939 5958

Kaucia sa platí vo výške 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, v správe pre prijímateľa – popretie pohľadávky. Kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Doklad o úhrade veriteľ doručí na
adresu sídla správcu.

K028062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martanová Nora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tupolevova 1005/18, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/191/2021 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/191/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu: Nora Martanová, nar. 15.01.1961, trvale bytom Tupolevova 1005/18, 851
01 Bratislava-Petržalka, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na Železničiarskej ul. č. 13 v Bratislave v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, telefonicky na tel. č.: +421 (0) 903 626 841 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese:
arendacky@nextra.sk
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K028063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martanová Nora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tupolevova 1005/18, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/191/2021 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/191/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu Nora Martanová, nar. 15.01.1961, trvale bytom Tupolevova 1005/18, 851
01 Bratislava-Petržalka, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky je:

IBAN: SK59 0200 0000 0045 9939 0655

Kaucia sa platí vo výške 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, v správe pre prijímateľa – popretie pohľadávky. Kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Doklad o úhrade veriteľ doručí na
adresu sídla správcu.

K028064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záhumenský Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jankolova 1549 / 2, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/42/2022 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/42/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu: Róbert Záhumenský, nar. 13.12.1972, trv. byt. Jankolova 1549/2, 851 04
Bratislava, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na Železničiarskej ul. č. 13 v Bratislave v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 hod. do
15.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, telefonicky na tel. č.: +421 (0) 903 626 841 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese:
arendacky@nextra.sk
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K028065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Záhumenský Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jankolova 1549 / 2, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/42/2022 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/42/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu Róbert Záhumenský, nar. 13.12.1972, trv. byt. Jankolova 1549/2, 851 04
Bratislava, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že číslo bankového
účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky
je:

IBAN: SK23 0200 0000 0045 9938 9654

Kaucia sa platí vo výške 2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, v správe pre prijímateľa – popretie pohľadávky. Kauciu možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Doklad o úhrade veriteľ doručí na
adresu sídla správcu.

K028066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nerád Samuel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 532 / 50, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1980
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/4/2021 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/4/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

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

Záhorská
Záhorská Ves 149
Ves

802/3

1/96

600,- €

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

Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu; v prípade ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola
správcovi doručená ako prvá.
Predmet ponuky sa speňažuje ako súbor, t.j. nie je možné nadobudnúť jednotlivé položky súpisu samostatne.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je stanovená na 40 % súpisovej hodnoty.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň).
Písomnú ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne (a to po predošlej dohode do 16:00 hod. posledného dňa
lehoty) v uzavretej obálke na adresu: iTRUSTee Recovery, k. s., Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava,
s označením „Ponukové konanie – III. kolo, 29OdK/4/2021 – Neotvárať“. Ponuku je možné doručiť aj do
elektronickej schránky správcu, pričom musí byť opatrená kvalifikovaným elektronickým podpisom a
označená „Ponukové konanie – III. kolo, 29OdK/4/2021 – Neotvárať!“.
Za včas podanú sa nepovažuje ponuka, ktorá bola v uvedenej lehote len podaná na prepravu (poštou,
kuriérom) vyhlasovateľovi!
Ak bude návrh predložený osobne, vyhlasovateľ vydá potvrdenie o prevzatí návrhu s dátumom a časom prevzatia.
Vyhlasovateľ doručené ponuky označí dátumom a časom doručenia.
Každý záujemca je oprávnený predložiť do ponukového konania len jeden súťažný návrh, a to pre celý predmet
ponukového konania, inak vyhlasovateľ všetky ním podané súťažné návrhy odmietne.
Súťažný návrh, zaslaný alebo doručený správcovi, nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ním
viazaný až do skončenia ponukového konania.
Upozornenie: Na návrh, ktorý bude doručený, resp. predložený po lehote stanovenej v tomto oznámení o
vyhlásení ponukového konania, alebo nebude spĺňať všetky požadované náležitosti nemôže byť pri
vyhodnocovaní braný na zreteľ.
Pokyny na zostavenie návrhu
Návrh záujemcu musí obsahovať:
·

·
·
·

·

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

Vyhlasovateľ vyhodnotí podané ponuky do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: velika@itrust.sk.
Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
iTRUSTee Recovery, k. s., správca

K028067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PLAZMA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bulharská 60 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 862 041
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2011 S1697
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2011
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie ponukového konania na predaj majetku úpadcu – III. kolo
Vyhlasovateľ iTRUSTee Recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava ako
správca úpadcu: PLAZMA, s.r.o., so sídlom Bulharská 60, 821 04 Bratislava, IČO: 35 862 041 (ďalej len
„Úpadca“) týmto v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu vyhlasuje II. kolo ponukového konania na
predaj majetku úpadcu, ktorým je hnuteľná vec zapísaná do súpisu oddelenej podstaty veriteľa BLOCK
COMPANY, s. r. o. (pred tým OTP Banka Slovensko, a. s.) pod por. č. 7 , a to: BOTEL MARÍNA, výrobca: Fa
és muanyagypari kisszövetkezet, lodné osvedčenie č.: 1390, ciachový preukaz č.: 2324, pričom predmetný
súpis oddelenej podstaty je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 125/2012 zo dňa 29.6.2012 (ďalej len „Predmet
ponuky“).
Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu; v prípade ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola
správcovi doručená ako prvá.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania nie je stanovená t.j. je bez obmedzenia.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň).
Písomnú ponuku je možné doručiť poštou, do elektronickej schránky správcu alebo aj osobne (a to po predošlej
dohode do 16:00 hod. posledného dňa lehoty) v zalepenej obálke na adresu: Trnavská cesta 50A, 821 02
Bratislava, s označením: „Ponukové konanie – III. kolo, 2R/1/2011 – Neotvárať!“
Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: velika@itrust.sk.

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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Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potencionálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie Podmienok ponukového konania možno e-mailom na: velika@itrust.sk.
Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie
zrušiť.
iTRUSTee Recovery, k. s., správca

K028068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARSANN IT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Digital Park II, Einsteinova 23 / 0, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 821 987
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/8/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti MARSANN IT, s.r.o., so sídlom
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 43 821 987, konanie vedené na OS Bratislava I. pod sp.
zn.: 27K/8/2019, týmto doplňuje súpis oddelenej majetkovej podstaty veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s.,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155, a to nasledovne:
Podrobný opis pohľadávky zabezpečenej zabezpečovacím právom:

Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod č.: 243
Zabezpečená pohľadávka:
Prihlásená suma
Istina
1 951 762,91 €

Úroky
12 367,20 €

Úroky z omeškania
19 788,70 €

Poplatok z omeškania
36,00 €

Náklady uplatnenia
0,00 €

Celková suma
1 983 954,81 €

Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Zmluva o financovaní č. 8/ZF/2017 zo dňa 8.2.2017, v znení Dodatkov č. 1 až č. 7 zo dňa 7.8.2019 (ďalej v texte
aj ako Zmluva“). Na základe bodu 2.1 Zmluvy sa Veriteľ zaviazal poskytnúť Dlžníkovi revolvingový úver do výšky
príslušného revol. limitu 5.000.000 EUR s konečným dátumom splatnosti dňa 15.8.2020 (bod 2.1 Dodatku č. 7) V
zmysle čl. 12.1 a 12.2 Zmluvy je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi úrok z každého REV úveru v posledný deň
kalendárneho mesiaca. Sadzba bude stanovená ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom EURIBORu a marže
vo výške 1,05 %. V zmysle čl. 12.5 Zmluvy, ak Dlžník nezaplatí včas čiastku splatnú podľa ktoréhokoľvek
Finančného dokumentu, je povinný zaplatiť Veriteľovi okamžite úrok z omeškania z dlžnej čiastky odo dňa jej
splatnosti až do jej zaplatenia. (v sadzbe o 5% vyššej než je sadzba úroku, ktorý bol splatný z dlžnej čiastky – bod
12.5 písm b) Zmluvy) Veriteľ eviduje voči dlžníkovi pohľadávku na účte SK6402000000000092093311 vo výške
1.983.954,81 EUR pozostávajúcu z: - istina vo výške 1.951.762,91 EUR úrok vo výške 12.367,20 EUR - úrok z
omeš. vo výške 19.788,70 EUR poplatky vo výške 36 EUR Prílohy: 1. Zmluva o financovaní č. 8/ZF/2017 zo dňa
8.2.2017 2. Dodatok č. 1 až č. 7 k Zmluve o financovaní č. 8/ZF/2017 3. Výpis z účtu klienta

Podrobný opis zabezpečovacieho práva – 2násobné zabezpečenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1, záložné právo k pohľadávkam;
2, záložné právo k hnuteľným veciam

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
1) Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 7/ZZ/2017 zo dňa 8.2.2017. Registrácia
záložného práva v NCRzp 3559/2017, dátum a čas vykonania zápisu 8.2.2017 o 10:54:30 hod Prílohy: 4. Zmluva
o zriadení záložného práva na pohľadávky a in práva č. 7/ZZ/2017 zo dňa 8.2.2017 5. Potvrdenie NCRzp
3559/2017;
2) Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 8/ZZ/2017 zo dňa 8. 2.2017. Registrácia záložného
práva v NCRzp 3557/2017, dátum a čas vykonania zápisu 8.2.2017 o 10:52:30 hod Prílohy: 6. Zmluvy o zriadení
záložného práva na hnuteľné veci č. 8/ZZ/2017 zo dňa 8. 2.2017 7. Potvrdenie NCRzp 3557/2017;

Zabezpečená suma:
1) 11.000.000,00€;
2, 11.000.000,00€;

Predmetom zabezpečovacieho práva sú:
1) Záloh znamená všetky Pohľadávky a iné práva (vrátane práva Zabezpečenia) určené v prílohe č. 1 Zmluvy o
zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 7/ZZ/2017 uzavretej medzi Záložcom a Záložným
veriteľom, t.j. Všetky Pohľadávky, iné práva na peňažné plnenie Záložcu a práva ich Zabezpečenia voči každej
tretej osobe (každá takáto osoba je "Poddlžník") existujúce v okamihu registrácie Záložného práva a vzniknuté v
budúcnosti, ako aj všetky existujúce a budúce Pohľadávky a iné práva na peňažné plnenie Záložcu voči
Záložnému veriteľovi z každého účtu vedeného Záložným veriteľom pre Záložcu.

2) Záloh znamená všetky veci a práva určené v prílohe č.1 Zmluvy o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.
8/ZZ/2017 uzavretej medzi Záložcom a Záložným veriteľom, t.j. všetky zásoby, ktoré sú vo vlastníctve Záložcu v
okamihu registrácie Záložného práva a všetky zásoby, ku ktorým Záložca nadobudne vlastnícke právo kedykoľvek
v budúcnosti, vrátane ich príslušenstva a všetkých dokumentov, ktoré sú potrebné pre ich používanie a
nakladanie s nimi (vrátane príručiek, manuálov, výrobnej, projektovej a inej dokumentácie) a všetky nároky zo
záruky, ktoré Záložca ohľadom týchto vecí má, alebo v budúcnosti bude mať voči všetkým tretím osobám.

Poradie zabezpečovacieho práva:
1) Poradie sa riadi dňom (časom) registrácie, 8.2.2017 - deň registrácie, 10:54:30 - čas registrácie;
2) Poradie sa riadi dňom (časom) registrácie, 8.2.2017 - deň registrácie, 10:52:30 - čas registrácie;

Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod č.: 244
Zabezpečená pohľadávka:
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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Prihlásená suma
Istina
5 096 008,98 €

Úroky
2 548,00 €

Konkurzy a reštrukturalizácie

Úroky z omeškania
0,00 €

Poplatok z omeškania
0,00 €

Deň vydania: 13.05.2022

Náklady uplatnenia
0,00 €

Celková suma
5 098 556,98 €

Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Zmluva o financovaní č. 8/ZF/2017 zo dňa 8.2.2017, v znení Dodatkov č. 1 až č. 7 zo dňa 7.8.2019 (ďalej v texte
aj ako Zmluva“). Na základe bodu 2.2 Zmluvy sa Veriteľ za podmienok stanovených touto Zmluvou zaväzujem
Dlžníkovi poskytnúť Kontokorentný úver do výšky Kontokorentného limitu 5.000.000 EUR s konečným dátumom
splatnosti dňa 15.8.2020 (bod 2.1 Dodatku č. 7) V zmysle čl. 12.3 Zmluvy, úrok z ktk úveru bude stanovený
Veriteľom na báze denných čiastok debetných zostatkov na Dlžníkovom účte podľa sadzby určenej veriteľom ako
percentuálna sadzba p. a. daná súčtom EURIBORu pre Kontokorentný úver denominovaný v EUR a marže 1,05
%. Veriteľ eviduje voči dlžníkovi pohľadávku na účte č. SK89 0200 0000 0037 7747 2158 vo výške 5.098.556,98
EUR pozostávajúcu z: - istina vo výške 5.096.008,98 EUR - úrok vo výške 2.548 EUR Prílohy: 1. Zmluva o
financovaní č. 8/ZF/2017 zo dňa 8.2.2017 2. Dodatok č. 1 až č. 7 k Zmluve o financovaní Výpis z účtu klienta

Podrobný opis zabezpečovacieho práva – 2násobné zabezpečenie:
1, záložné právo k pohľadávkam;
2, záložné právo k hnuteľným veciam

Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
1) Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 7/ZZ/2017 zo dňa 8.2.2017. Registrácia
záložného práva v NCRzp 3559/2017, dátum a čas vykonania zápisu 8.2.2017 o 10:54:30 hod Prílohy: 4. Zmluva
o zriadení záložného práva na pohľadávky a in práva č. 7/ZZ/2017 zo dňa 8.2.2017 5. Potvrdenie NCRzp
3559/2017;
2) Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 8/ZZ/2017 zo dňa 8. 2.2017. Registrácia záložného
práva v NCRzp 3557/2017, dátum a čas vykonania zápisu 8.2.2017 o 10:52:30 hod Prílohy: 6. Zmluvy o zriadení
záložného práva na hnuteľné veci č. 8/ZZ/2017 zo dňa 8. 2.2017 7. Potvrdenie NCRzp 3557/2017;

Zabezpečená suma:
1) 11.000.000,00€;
2, 11.000.000,00€;

Predmetom zabezpečovacieho práva sú:
1) Záloh znamená všetky Pohľadávky a iné práva (vrátane práva Zabezpečenia) určené v prílohe č. 1 Zmluvy o
zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 7/ZZ/2017 uzavretej medzi Záložcom a Záložným
veriteľom, t. j. Všetky Pohľadávky, iné práva na peňažné plnenie Záložcu a práva ich Zabezpečenia voči každej
tretej osobe (každá takáto osoba je "Poddlžník") existujúce v okamihu registrácie Záložného práva a vzniknuté v
budúcnosti, ako aj všetky existujúce a budúce Pohľadávky a iné práva na peňažné plnenie Záložcu voči
Záložnému veriteľovi z každého účtu vedeného Záložným veriteľom pre Záložcu.
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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2) Záloh znamená všetky veci a práva určené v prílohe č.1 Zmluvy o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č.
8/ZZ/2017 uzavretej medzi Záložcom a Záložným veriteľom, t.j. všetky zásoby, ktoré sú vo vlastníctve Záložcu v
okamihu registrácie Záložného práva a všetky zásoby, ku ktorým Záložca nadobudne vlastnícke právo kedykoľvek
v budúcnosti, vrátane ich príslušenstva a všetkých dokumentov, ktoré sú potrebné pre ich používanie a
nakladanie s nimi (vrátane príručiek, manuálov, výrobnej, projektovej a inej dokumentácie) a všetky nároky zo
záruky, ktoré Záložca ohľadom týchto vecí má, alebo v budúcnosti bude mať voči všetkým tretím osobám.

Poradie zabezpečovacieho práva:
1) Poradie sa riadi dňom (časom) registrácie, 8.2.2017 - deň registrácie, 10:54:30 - čas registrácie;
2) Poradie sa riadi dňom (časom) registrácie, 8.2.2017 - deň registrácie, 10:52:30 - čas registrácie;

Priradené súpisové zložky majetku – pohľadávka z obchodného styku:

8. Pohľadávka z obchodného styku
Dlžník: NEPI Slovakia Management s.r.o., Veľká okružná 59A, Žilina 010 01, IČO: 47 207 272
Právny dôvod vzniku: vratná záloha (depozit) z nájmu úpadcu vo výške 7.650,81€
Súpisová hodnota: 7.650,81 €
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Deň zapísania súpisovej zložky majetku: 16.07.2021
Spoluvlastnícky podiel úpadcu na súpisovej zložky majetku: 1/1
Sporný zápis na súpisovej zložky majetku: NIE

V Bratislave, dňa 10.05.2022

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K028069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Begala Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonové 1013, 900 54 Jablonové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1965

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková
Sídlo správcu:
Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/268/2021 S2030
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/268/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, so sídlom kancelárie: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Miroslav Begala, dátum narodenia 04.10.1965, trvale bytom Jablonové 1013, 900 54
Jablonové v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu
33OdK/268/2021 S2030 v kancelárii správcu na adrese: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, a to v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky
na tel. čísle: 0949 210 527 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: jamriskova.spravca@gmail.com.
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, správca

K028070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Begala Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonové 1013, 900 54 Jablonové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková
Sídlo správcu:
Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/268/2021 S2030
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/268/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, so sídlom kancelárie: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Miroslav Begala, dátum narodenia 04.10.1965, trvale bytom Jablonové 1013, 900 54
Jablonové, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem že bankový
účet, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania pre popretie pohľadávky iným veriteľom spolu s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu nasledovne:
banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu IBAN: SK47 8330 0000 0029 0199 1218
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok
na trovy konania.
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, správca

K028071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Begala Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonové 1013, 900 54 Jablonové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1965
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková
Sídlo správcu:
Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/268/2021 S2030
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/268/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Notification to foreign creditors to lodge the claims
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, so sídlom kancelárie: Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
(ďalej aj ako „Správca“), ako správca dlžníka: Miroslav Begala, dátum narodenia 04.10.1965, trvale bytom
Jablonové 1013, 900 54 Jablonové, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie), oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 33OdK/268/2021 zo dňa 08.04.2022 (ďalej len „Uznesenie“)
bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka. Správca bol Uznesením ustanovený do funkcie správcu Dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on insolvency proceedings (recast), I, Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, with its registered office at:
Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovak Republic (hereinafter as the “Trustee”) as the trustee of the
debtor Miroslav Begala, date of birth 4 October 1965, residing at Jablonové 1013, 900 54 Jablonové,
Slovak Republic (hereinafter only the “Debtor”), inform that by the resolution of the District Court
Bratislava I, No. 33OdK/268/2021 dated on 8 April 2022 (hereinafter as the “Resolution”), the bankruptcy
was declared on the Debtor‘s estate. The Trustee was appointed by the Resolution to the position of the
trustee od Debtor.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 73/2022 dňa 14.04.2022 a dňom 15.04.2022 bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
This Resolution was published in Commercial Journal No. 73/2022 on 14 April 2022 and the bankruptcy
was declared on 15 April 2022.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy begins upon declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared upon
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Journal, while the day following
the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered as the
day of publishing of the judicial decision.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky voči Dlžníkovi v jednom rovnopise u Správcu na adrese: Mgr. et Mgr. Patrícia
Jamrišková, správca, Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.
Under the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring, as amended, (the "ABR") the creditors of
the Debtor are required, within the basic period for submitting applications that lasts 45 days from the
declaration of bankruptcy, to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee at
the address: Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 16.04.2022.
The date 16 April 2022 is considered to be the start of the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR)
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. The trustee publishes the registration of
such claim in the list of claims in the Commercial Journal with stating the creditor and the registered
sum. Delivery of an application to the trustee shall have the same effects on the course of the period of
limitation and on the expiry of the right as the exercise of the right at court. (§ 167l sec. 3 ABR)
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
In the bankruptcy, the creditor who has the claim towards other person as the bankrupt also alleges their
claim by the application if the claim is assured by a security right referring to the property of the debtor.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by monetizing the property
that secures their claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can be exercised only
in the extent in which their claim will be probably satisfied from the property by which it is secured. (Sec.
167l(2) ABR)
Veriteľ, ktorý eviduje voči dlžníkovi pohľadávku zabezpečenú zabezpečovacím právom môže túto prihlásiť
do konania. V tomto prípade bude jeho pohľadávka uspokojená zo speňaženia zabezpečeného majetku.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor who has a claim secured by a security right can submit their claim in the proceeding. In this
case, their claim will be satisfied by the monetization of the secured asset. A secured creditor of a
housing loan may submit their application only if the receivable from the housing loan has already been
fully due, or if a secured creditor whose security right is earlier in the order has submitted their claim, of
which the trustee shall notify the secured creditor of the housing loan in writing without undue delay.
(Sec. 167l(1) ABR)
V prípade, ak veriteľ svoju pohľadávku zabezpečenú zabezpečovacím právom do konania neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Zabezpečená pohľadávka
v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva, je oddlžením nedotknutá pohľadávka
okrem príslušenstva 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 a príslušenstva 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. (§ 166c
ods. 1 a 2 v spojení s § 166b ods. 1 písm. a) a b) ZKR)
If a secured receivable is not lodged in the bankruptcy proceeding, the secured creditor is entitled to
claim settlement of the secured receivable only from the subject of the security right, unless the debt
relief was cancelled due to a dishonest intention of the debtor. A secured receivable is, to the extent to
which it is covered by the value of the subject of the security right, is a receivable unaffected by debt
relief, except for the receivable accessories which exceed 5% of the receivable principal for each calendar
year of the existence of the receivable, to which the entitlement arose prior to the decisive day; for a
period shorter than a calendar year, an aliquot part of the accessories and the receivable accessories to
which the entitlement arose on and after the decisive day shall remain enforceable; this shall not apply to
receivables from housing loans, unless they were claimed in bankruptcy. (Sec. 166c(1) and (2) in
connection with Sec. 166b(1)(a) and (b) ABR)
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka,
bez zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je
povinný oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku.
Za správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza
z údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
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A secured creditor that did not submit their application and whose security right burdens the debtor's
property is obliged, without undue delay after they could become aware of the declaration of bankruptcy
if exercising professional care, to notify the trustee of the amount of their secured receivable that may be
settled from the encumbered property. The secured creditor shall bear liability for the correctness of
those data. When assessing the value of such burdens, the trustee shall base the assessment on the data
provided by the secured creditor. (Sec. 167k(8) ABR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must contain basic requirements; otherwise
it shall not be considered. 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 debtor, 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 ABR)
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
A model application form and other necessary documents are available on the website of the Ministry of
Justice
of
the
Slovak
Republic
at
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)
A separate application must be submitted for each secured receivable, stating the secured sum, kind,
order, subject and legal grounds on which the security arose. (Sec. 29(2) ABR)
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)
In the application, the total sum of the receivable shall be divided into the principal and the accessories,
while the accessories shall be divided in the claim according to the legal grounds on which it arose. (Sec.
29(4) ABR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be claimed in euros. If a receivable is not claimed in euros, the sum of the receivable
shall be determined by the trustee by conversion on the basis of the reference exchange rate determined
and published by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia on the day the bankruptcy
was declared. If a receivable is claimed in a currency the reference exchange rate of which is not
determined and published by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the sum of the
receivable shall be determined by the trustee with professional care. (Sec. 29(5) ABR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application shall be accompanied with documents proving the facts stated therein. A creditor that is
an accounting unit shall declare in the application whether they keep the receivable in their accounts, to
what extent, or reasons why they do not keep the receivable in their accounts. (Sec. 29(6) ABR)
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Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. (§167l ods. 5 ZKR)
Only another registered creditor is authorised to deny a registered claim. (Sec. 167l(5) ABR)
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 that does not have their residence, registered office or branch of an enterprise
of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative to be served documents
residence or registered office in the territory of the Slovak Republic and to notify the
appointment of the representative in writing; otherwise documents shall be served to
publication in the Commercial Journal. (Sec. 29(8) ABR)

in the territory
that has their
trustee of the
them only by

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva
v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou
poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú
primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who, with reference to the retention of title, could otherwise request the exclusion of an item from
the inventory can exercise their rights in a bankruptcy by a claim in the same way as if they were
enforcing a security right. By their petition, such creditor authorises a trustee to make an inventory and
monetize items with the retention of title. The provisions governing the secured creditor shall be applied
accordingly to the status of such a creditor. (Sec. 29(9) ABR)
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)
Subsection 9 shall apply accordingly to the exercise of rights by the creditor who leased an item to the
debtor for an agreed rent for a definite period in order to transfer the leased property to the debtor’s
ownership. (Sec. 29(10) ABR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Without undue delay after the basic period for submitting applications expires, the trustee shall submit to
the court their statement together with a list of submissions which they believe should not be taken into
account as applications, and the court shall determine in a resolution without undue delay whether such
submissions shall be taken into account as applications. The resolution shall be delivered by the court to
the trustee who shall notify the affected persons thereof. (Sec. 30(1) ABR)
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 (prepracované znenie).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, správca / trustee

K028072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Czehovská Klaudia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 1938 / 2, 927 05 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1993
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/72/2022 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/72/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Klaudia Czehovská, narodená 11.05.1993, trvale bytom Cintorínska
1938/2, 927 05 Šaľa - Veča, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
oznamujem účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Paulínska 24, 917 01 Trnava, 1. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 08:30 hod. do
11:30 hod a od 12:30 hod do 15:30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne
na uvedenú adresu správcu, alebo je možné sa objednať telefonicky na tel. č. 0902 898 985.

K028073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DARUTIL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 14 / 0, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 253 171
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2021 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov:

UBC 2020, k.s., S2009 správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Tamaškovičova 2742/17,
917 01 Trnava, správca konkurznej podstaty úpadcu: DARUTIL, s.r.o., so sídlom Bratislavská 14, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 36 253 171, (ďalej len ako "Úpadca"), týmto v konkurznej veci Úpadcu vedenej na
Okresnom súde Trnava, pod sp. zn.: 26K/11/2021, v súlade s ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.06.2022 o 10:00
hod s miestom konania: Hotel a Reštaurácia PHOENIX, Kapitulská 16, Trnava 917 01 Veľká sála na poschodí.

Program schôdze veriteľov:

1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu do konania schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie podľa § 36 ods. 1 ZKR o výmene správcu
5. Rôzne a Záver
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Prezencia veriteľov sa uskutoční v čase od 09:30 hod. do 10:00 hod.
Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne o 10:00 hod.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti. Schôdza veriteľov je uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi
veriteľov hlasovať.

Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom zo zákonom
určeného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie veriteľa úradne
osvedčené a doklad totožnosti.

V Trnave, dňa 09.05.2022

UBC 2020, k.s.
správca konkurznej podstaty

K028074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Szeles
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 1412/30, 930 05 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/74/2022 1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/74/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Miriam Šefčíková, PhD. so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, Trnava - správca v konkurznom konaní
vyhlásenom na majetok dlžníka: Zuzana Szeles, narodená 08.03.1987, trvale bytom Zelená 1412/30, 930 05
Gabčíkovo, oznamujem že, uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 36OdK/74/2022 zo dňa 03. mája 2022,
som bola ustanovená do funkcie správcu vyššie uvedeného dlžníka. Súčasne oznamujem, že v pracovných dňoch
od 8.00 - 11.30 hod. a od 12.30 - 15.00 hod. je možné nahliadať do spisu vedeného správcom o predmetnom
konaní pod č. sp. 36OdK/74/2022 S1226 a to v kancelárii správcu na vyššie uvedenej adrese. Termín stretnutia si
prosím dohodnite vopred na tel. č. 033/5503060 alebo prostredníctvom e-mailu miriam.sefcikova@auditconsult.sk.

K028075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Szeles
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 1412/30, 930 05 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/74/2022 1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/74/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Miriam Šefčíková, PhD., správca dlžníka Zuzana Szeles, narodená 08.03.1987, trvale bytom Zelená 1412/30,
930 05 Gabčíkovo, zverejňujem v zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, číslo bankového účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu
pre popretie pohľadávky veriteľom – číslo účtu SK69 8330 0000 0026 0154 3798, vedený vo Fio bank.

K028076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 417 361
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2020 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – brúsky – dňom
16.05.2022
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. ako správca v konkurznej veci úpadcu ZLIEVÁREŇ T R N A
V A s.r.o. v konkurze, so sídlom Coburgova 48 / 0, 917 01 Trnava, IČO: 31 417 361, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 2816/T (ďalej len „Úpadca“), vyhlasuje dňom 16.05.2022
na základe uloženého záväzného pokynu príslušného orgánu, druhé kolo ponukového konania na speňaženie
hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa UNEX Slovakia, a.s. pôvodne UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej aj ako „Zabezpečený veriteľ“), ktorej súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku MS SR č. 97/2021 pod značkou záznamu K024083 dňa 21.05.2021,
zapísaného pod súpisovou položkou majetku por. č. por. č. 184 až 188, ktorý sa speňažuje ako jeden súbor
hnuteľných vecí.
Predmet speňaženia:
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní je nasledovný hnuteľný majetok Úpadcu:
i.

súpisová zložka majetku por. č. 184 (Hnuteľná vec): Uhlová brúska WSG 17-150 P, interné ev. č.:
40599, dátum zaradenia 10/2016;
ii. Súpisová zložka majetku por. č. 185 (Hnuteľná vec): Brúska priama HF MSh 843-1, interné ev. č.:
40611, dátum zaradenia 01/2018;
iii. Súpisová zložka majetku por. č. 186 (Hnuteľná vec): Brúska priama HF MSh 843-1, interné ev. č.:
40615, dátum zaradenia 05/2018;
iv. Súpisová zložka majetku por. č. 187 (Hnuteľná vec): Brúska priama HF MSh 843-1, interné ev. č.:
40616, dátum zaradenia 05/2018;
v. Súpisová zložka majetku por. č. 188 (Hnuteľná vec): Uhlová brúska WSG 17-150 P, interné ev. č.:
40617, dátum zaradenia 05/2018;
(hnuteľné veci (i) až (v) vyššie ďalej spolu ako „Predmet speňaženia“).
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Predmet speňaženia v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1
písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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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neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) za podmienok stanovených nižšie, a to ako jeden súbor hnuteľného
majetku (hnuteľných vecí).
Na zmluvu, ktorou Správca speňaží Predmet speňaženia sa budú primerane vzťahovať ustanovenia
§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObchZ“)
o kúpnej zmluve, pričom Predmet speňaženia Správca prenechá víťaznému záujemcovi ako stojí a leží.
V prípade, že sa v druhom kole ponukového konania Predmet speňaženia nespeňaží, správca v súlade s
uloženým záväzným pokynom zorganizuje tretie kolo, prípadne ďalšie, až do doby, kým nedôjde k speňaženiu
Predmetu speňaženia alebo kým príslušný orgán neudelí správcovi iný záväzný pokyn na speňaženie tohto
majetku.
Vyhlásenie ponukového konania:
Ponukové konanie Správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na
internetovom portáli správcu www.irkr.sk. Zároveň Správca zverejní na internetovom portáli www.bazos.sk
inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle Správcu.
Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania.
Podmienky ponukového konania:
Na požiadanie Správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému konaniu a k Predmetu
speňaženia, a to telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom: bratislava@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je (i) doručenie písomnej záujemcom vlastnoručne
podpísanej ponuky v lehote na predkladanie ponúk, v ktorej (a) bude identifikovaný záujemca (predkladateľ
ponuky), (b) budú uvedené kontaktné údaje záujemcu (tel. č. a e-mail) a (c) bude uvedená kúpna cena, ktorú
záujemca za nadobudnutie Predmetu speňaženia ponúka a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 500,- Eur na
ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet Úpadcu najneskôr
v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. dňa 30.05.2022 do 16:00 hod.
Záujemca doručením ponuky Správcovi 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 Predmet speňaženia 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, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.
Kúpna cena:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za Predmet speňaženia.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet speňaženia bez možnosti jej odmietnutia,
túto predložiť zabezpečenému veriteľovi na schválenie a súčasne zabezpečenému veriteľovi TECHNIA, spol.
s r.o. na vedomie.
V prípade, ak by v príslušnom kole ponukového konania boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých
najvyšších ponúk za konkrétny Predmet speňaženia, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu v tvare IBAN: SK59 0900
0000 0051 8677 8285, 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 podanie ponúk. O
vyhodnotení ponúk Správca spíše úradný záznam. Víťaznú ponuku Za Predmet speňaženia, ku ktorému bola v
príslušnom kole ponukového konania doručená ponuka, Správca predloží zabezpečenému veriteľovi na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. V tejto lehote Správca
predloží víťaznú ponuku za Predmet speňaženia na vedomie aj zabezpečenému veriteľovi TECHNIA, spol. s r.o.
Zabezpečený veriteľ schváli alebo neschváli Správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje
Správcu do pätnástich (15) kalendárnych dní od predloženia víťaznej ponuky Správcom. V prípade, že lehota
uvedená v predchádzajúcej vete tohto bodu márne uplynie, má sa za to, že zabezpečený veriteľ predloženú
víťaznú ponuku schvaľuje.
Pri vyhodnotení ponukového konania Správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za každý Predmet
speňaženia.
V prípade neschválenia víťaznej ponuky zabezpečeným veriteľom je Správca povinný zorganizovať ďalšie kolo
ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schválil zabezpečený veriteľ, Správca
vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy pod podmienkou, že kúpnu cenu ponúknutú za Predmet speňaženia 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 uvedenými vyššie
alebo v lehote stanovenej Správcom neuzavrie kúpnu zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a Správca je
povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
Úspešný záujemca nadobudne
s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR.

Predmet

speňaženia

nezaťažený

zabezpečovacími

právami

v súlade

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.
Správca si vyhradzuje právo príslušné kolo ponukového konania kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu zrušiť.
Ponuky 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 30.05.2022 do 16:00 hod.,
v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE –
ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o. – PREDAJ BRÚSKY“.
Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude prihliadať.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K028077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AS Providing, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľové 410 / 0, 922 01 Veľké Orvište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 122 454
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/7/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/7/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného 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“) vyhlasuje verejné ponukové konanie
na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu: AS Providing, s.r.o., so sídlom Topoľové 410,
922 01 Veľké Orvište, IČO: 44 122 454, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel:
Sro, vložka číslo: 34138/T (ďalej len „Úpadca“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 1 zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 8/2019, deň vydania 11.01.2019.
Predmetom speňažovania je teda súp. zložka č. 1:
Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 12.500,- € voči dlžníkovi - konateľovi Úpadcu
Matejovi Mišíkovi, bytom Topoľové 410, 922 01 Veľké Orvište vzniknutá porušením povinnosti podať
návrh na vyhlásenie konkurzu včas, podľa § 11 ods. 2 ZKR, súpisová hodnota majetku: 12.500,-€
Majetok sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“).

2. Podmienky verejného ponukového konania
2.1. Vo verejnom ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá cena a komplexnosť ponuky.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuka musí byť doručená najneskôr posledný
deň lehoty na predkladanie ponúk do 14:00 hod.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu správcu: Prvý správcovský
dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 5, 917 01 Trnava.

3. Náležitosti ponuky
3.1. Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie správcu
určenú v inzeráte, v jednej neporušenej zalepenej obálke, s výrazným označením „Konkurz AS Providing, s.r.o.,
ZÁVÄZNÁ PONUKA, NEOTVÁRAŤ“.
3.2. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani ju
vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní a čestné vyhlásenie záujemcu o
tom, že záujemca súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania vyhláseného správcom.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.5. Správca v lehote 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ponuky vyhodnotí,
pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a
zároveň ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.
4.6. V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku, ustanovenia bodu 3.1. až 3.4. sa použijú primerane.
4.7. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku, ak je ponúkaná cena neprimerane nízka v porovnaní so súpisovou
hodnotou majetku.
4.8. O skutočnostiach podľa bodov 4.6 až 4.7, ako aj dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodov 4.1.
až 4.4, vyhotoví správca zápisnicu.
4.9. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorí splní podmienky verejného
ponukového konania, ponúkne najvyššiu cenu a bude správcom vyhodnotení ako víťaz.
4.10. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania
ponúk všetkých záujemcov a súd.
4.11. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza verejného ponukového konania na
uzatvorenie kúpnej zmluvy a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť.

5. Iné skutočnosti:
5.1. Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii
Správcu na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: office@agbr.sk
5.2. Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 10.05.2022

V Trnave dňa 10.05.2022
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K028078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Gergel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 550, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1956
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/264/2020
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Deň vydania: 13.05.2022

Okresný súd Trnava
28OdK/264/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8429/43, výmera 208 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/576 k celku,
zapísaný na liste vlastníctva č. 3367, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 2,82 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8437/83, výmera 1909 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/576 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 3367, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 74,96 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 3431, výmera 3125 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 3535, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 184,06 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 4
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 3432, výmera 665 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku,
zapísaný na liste vlastníctva č. 3535, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 13,52 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 5
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4362/7, výmera 302 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/576 k celku, zapísaný
na liste vlastníctva č. 3962, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 18,00 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 6
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7067, výmera 1410 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 3965, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 83,05 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 1680/2, výmera 43 m2, druh pozemku: záhrada,
katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/192 k celku, zapísaný na liste
vlastníctva č. 4928, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 14,50 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 8
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8962/1, výmera 8161 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 5019, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 480,67 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 9
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2170, výmera 54 m2, druh pozemku: záhrada,
katastrálne územie Neded, Obec Neded, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/12 k celku, zapísaný na liste
vlastníctva č. 5240, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 8,33 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 10
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7481/2, výmera 1115 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Neded, Obec Neded, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/12 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 5243, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
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Súpisová hodnota majetku: 920,00 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 11
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7505, výmera 799 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Neded, Obec Neded, Okres Šaľa, zapísaný na liste vlastníctva č. 5243,
spoluvlastnícky podiel 1/12 k celku, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 660,00 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 12
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8429/49, výmera 158 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/1536 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 5430, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 23,26 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 13
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8437/95, výmera 2102 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/1536 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 5431, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 30,95 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 14
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2849/4, výmera 565 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/576 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 5541, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 22,19 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 15
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 5670, výmera 1885 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku zapísaný na
liste vlastníctva č. 5714, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
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Súpisová hodnota majetku: 111,02 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 16
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7721, výmera 49 m2, druh pozemku: orná pôda,
katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na liste
vlastníctva č. 5715, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 2,89 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 17
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2121, výmera 57 m2, druh pozemku: záhrada,
katastrálne územie Neded, Obec Neded, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/18 k celku, zapísaný na liste
vlastníctva č. 5902, spoluvlastnícky podiel 1/18 k celku, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa.
Súpisová hodnota majetku: 5,86 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 18
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 3135/12, výmera 4238 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/192 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 5994, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 499,22 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 19
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4021, výmera 4935 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/576 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 6909, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 193,77 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 20
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Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8962/3, výmera 11 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 7833, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
Šaľa.
Súpisová hodnota majetku: 0,65 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 21
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 12004, výmera 1708 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/576 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8082, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 67,06 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 22
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 7448/122, výmera 38 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 6,41 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 23
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 7448/123, výmera 69 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 11,63 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 24
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 7448/124, výmera 11 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 1,85 €
Dátum zapísania: 03.05.2022
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Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 25
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 7448/125, výmera 38 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 6,41 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 26
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 7448/126, výmera 70 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 11,80 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 27
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 7448/127, výmera 11 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 1,85 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 28
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7720/100, výmera 841 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 49,53 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 29
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7720/200, výmera 102 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 6,00 €
Dátum zapísania: 03.05.2022
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Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 30
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7722/100, výmera 320 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 18,85 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 31
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7722/200, výmera 100 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 5,89 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 32
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 9430/2, výmera 1547 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 91,12 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 33
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 9431, výmera 2874 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 169,27 €
Dátum zapísania: 03.05.2022

K028079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Szeles
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zelená 1412/30, 930 05 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.

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

183

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/74/2022 1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/74/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trnava zo dňa 27. apríla 2022, sp. zn. 36OdK/74/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 84/2022 dňa 03.05.2022, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Zuzana Szeles, narodená 08.03.1987,
trvale bytom Zelená 1412/30, 930 05 Gabčíkovo (ďalej len „dlžník“). Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
04.05.2022. V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45
dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing. Miriam
Šefčíková, PhD., Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, Slovenská republika k číslu konania 36OdK/74/2022 S1226.
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
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 formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie 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.
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
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 Trnava from the 27th of April 2022, file No. 36OdK/74/2022 published in
Commercial Journal Nr. 84/2022 dated the 3rd of May 2022, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor Zuzana Szeles, born dated 08.03.1987, res. Zelená 1412/30, 930 05 Gabčíkovo (hereinafter only “debtor”).
This resolution became valid on the 4th of May 2022. The bankruptcy was declared as of this date. According to
the Regulation and BRA, the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the
address Ing. Miriam Šefčíková, PhD., Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, Slovenská Republika to the file
No. 36OdK/74/2022 S1226. According to article 55 of the Regulation, any foreign creditor may lodge its claim
using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading
Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodges its
claims another way, an application must contain the 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;
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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 capitalized 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 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, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee
by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by
the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in the currency that reference
exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of the
claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodged within a period of 45 days from the day of a 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.
The application that will not be delivered on time will be considered a claim in bankruptcy, but the creditors may
not exercise the voting rights. The trustee is obliged to publish the writing receivable into the list of receivables in
the Commercial Journal with mandatory information such as the name of the creditor and the amount claimed.
Delivery of the application of receivable to the trustee office has the same effects on the limitation and the
extinction of law as the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has no residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of the Slovak Republic,
he is obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of the Slovak republic. This
creditor has obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered
by the trustee by publishing it in the commercial journal only. The creditor can not change the application of the
claim.
A 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
entrusts the trustee to make an inventory of these bankruptcy assets. The trustee can this asset encashment. The
same placement has a creditor who leased things to the debtor for the leased rent for a 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. The mortgage creditor is authorized to enter the
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bankruptcy only if the receivable from the housing loan is due or in the case of if the first secured creditor
delivered the application of the receivable to the trustee's office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as the debtor is authorized to enter bankruptcy only in case
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 the secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence are unknown from the documents of the
debtor.

K028080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Gergel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. 550, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1956
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/264/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/264/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisových zložiek
majetku č. 1 až 33 patriacich do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k.
28OdK/264/2020, na majetok úpadcu Michal Gergel:

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8429/43, výmera 208 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/576 k celku,
zapísaný na liste vlastníctva č. 3367, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 2,82 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8437/83, výmera 1909 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/576 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 3367, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 74,96 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3
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Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 3431, výmera 3125 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 3535, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 184,06 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 4
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 3432, výmera 665 m2, druh pozemku: trvalý
trávnatý porast, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku,
zapísaný na liste vlastníctva č. 3535, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 13,52 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 5
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4362/7, výmera 302 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/576 k celku, zapísaný
na liste vlastníctva č. 3962, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 18,00 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 6
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7067, výmera 1410 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 3965, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 83,05 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 1680/2, výmera 43 m2, druh pozemku: záhrada,
katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/192 k celku, zapísaný na liste
vlastníctva č. 4928, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 14,50 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 8
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8962/1, výmera 8161 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 5019, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 480,67 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 9
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Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2170, výmera 54 m2, druh pozemku: záhrada,
katastrálne územie Neded, Obec Neded, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/12 k celku, zapísaný na liste
vlastníctva č. 5240, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 8,33 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 10
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7481/2, výmera 1115 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Neded, Obec Neded, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/12 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 5243, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 920,00 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 11
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7505, výmera 799 m2, druh pozemku: lesný
pozemok, katastrálne územie Neded, Obec Neded, Okres Šaľa, zapísaný na liste vlastníctva č. 5243,
spoluvlastnícky podiel 1/12 k celku, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 660,00 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 12
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8429/49, výmera 158 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/1536 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 5430, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 23,26 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 13
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8437/95, výmera 2102 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/1536 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 5431, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 30,95 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 14
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2849/4, výmera 565 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/576 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 5541, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 22,19 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 15
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Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 5670, výmera 1885 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku zapísaný na
liste vlastníctva č. 5714, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 111,02 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 16
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7721, výmera 49 m2, druh pozemku: orná pôda,
katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na liste
vlastníctva č. 5715, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 2,89 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 17
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 2121, výmera 57 m2, druh pozemku: záhrada,
katastrálne územie Neded, Obec Neded, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/18 k celku, zapísaný na liste
vlastníctva č. 5902, spoluvlastnícky podiel 1/18 k celku, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa.
Súpisová hodnota majetku: 5,86 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 18
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 3135/12, výmera 4238 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/192 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 5994, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 499,22 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 19
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 4021, výmera 4935 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/576 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 6909, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 193,77 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 20
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 8962/3, výmera 11 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 7833, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
Šaľa.
Súpisová hodnota majetku: 0,65 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 21
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Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 12004, výmera 1708 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/576 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8082, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 67,06 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 22
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 7448/122, výmera 38 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 6,41 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 23
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 7448/123, výmera 69 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 11,63 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 24
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 7448/124, výmera 11 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 1,85 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 25
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 7448/125, výmera 38 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 6,41 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 26
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 7448/126, výmera 70 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 11,80 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 27
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Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „C“ č. 7448/127, výmera 11 m2, druh pozemku:
zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384
k celku, zapísaný na liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 1,85 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 28
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7720/100, výmera 841 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 49,53 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 29
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7720/200, výmera 102 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 6,00 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 30
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7722/100, výmera 320 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 18,85 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 31
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 7722/200, výmera 100 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 5,89 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 32
Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 9430/2, výmera 1547 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 91,12 €

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 33
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Opis súpisovej zložky majetku: pozemok parcela registra „E“ č. 9431, výmera 2874 m2, druh pozemku: orná
pôda, katastrálne územie Vlčany, Obec Vlčany, Okres Šaľa, spoluvlastnícky podiel 35/384 k celku, zapísaný na
liste vlastníctva č. 8903, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
Súpisová hodnota majetku: 169,27 €

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní je v 1. kole ponukového konania navrhnutie výšky
odplaty (ceny) za nadobudnutie predmetu speňažovania a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK90
8330 0000 0021 0138 3193 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.3 (suma musí byť
pripísaná na účet najneskôr posledný deň lehoty podľa bodu 1.3).

1.2

Najnižšia (minimálna) ponuka je vo výške 1.000,-EUR.

1.3
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku.
Prvý deň 10-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.

1.4

Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená

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

1.5
Ponuka záujemcu, ak sa doručuje osobne alebo poštou, sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej
obálke, s výrazným označením „Konkurz 28OdK/264/2020, úpadca Michal Gergel, záväzná ponuka.
NEOTVÁRAŤ“. Ponuka záujemcu, ktorá sa doručuje do elektronickej schránky správcu, obsahuje v predmete
označenie „Konkurz 28OdK/264/2020, úpadca Michal Gergel, záväzná ponuka. NEOTVÁRAŤ“.

1.6

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

1.7
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva k predmetu speňažovania v katastri
nehnuteľností, ako aj náklady na vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva a na úradné overenie podpisov
zmluvných strán na uvedenej zmluve, znáša nadobúdateľ nehnuteľností. Náklady na vypracovanie zmluvy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o prevode vlastníctva sú vo výške 150,-EUR. Náklady podľa tohto dobu nie sú zahrnuté v cene (odplate) za
predmet speňažovania.

1.8
Speňažované súpisové zložky majetku sa predávajú všetky spolu, nie je možné dať na ponuku len na
jednu alebo len na niektoré súpisové zložky majetku.

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

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

2. Označenie predmetu kúpy.

3. Návrh ceny (odplaty).

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

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

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

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

3.2

Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa bodu 1.5 sa neprihliada.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa čl. II. sa neprihliada.

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

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

Trnavský správcovský dom, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu Michal Gergel

K028081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anda Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda 92901, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/11/2022 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/11/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S1869,
správca úpadcu: Alexander Anda, nar. 15.11.1970, bytom 929 01 Dunajská Streda, v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, dňa 10.05.2022
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K028082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašník 50, 922 11 Prašník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/96/2021 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/96/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1869, správca úpadcu: Ondrej Herák, nar. 19.01.1979, bytom
922 11 Prašník 50 (ďalej len ,,úpadca”) týmto v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo
strany správcu odplatne - Kúpnou zmluvou prevedený majetok úpadcu zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 - 5 v
súpisovej hodnote zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 51/2022 zo dňa 15.03.2022 pod položkou K015566.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre
postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie
správcu, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 36OdK/96/2021 neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 10. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 10. deň pripadne na deň pracovného voľna za 10.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 a) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
c) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením a pripísaním ponúknutej kúpnej ceny najneskôr v deň
podania ponuky na účet správcu IBAN č.: SK55 1100 0000 0029 4309 8145 vedený v Tatra banka, a.s. Podanie
záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
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a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb) spolu s označením emailu pre elektronické doručovanie písomností
b) označenie predmetu kúpy (jednotlivé položky)
c) návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie súpisovej zložky majetku (za každú položku osobitne)
d) v prípade záujemcu, fyzickej osoby, kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov,
fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, aktuálny výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu
nie starší ako 3 mesiace v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené
fotokópie
e) doklad o poukázaní navrhovanej kúpnej ceny na č. účtu: SK55 1100 0000 0029 4309 8145 vedený v Tatra
banka, a.s.

f) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcomuhradenú
ponúkanú kúpnu cenu
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania obálok, otvorí a preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky
určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky
podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.
3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Pri zhode ponúk správca žrebom vylosuje
víťazného záujemcu.
3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od
vyhodnotenia ponúk správcom. Víťaza ponukového konania správca zároveň e-mailom vyzve na uzatvorenie
Kúpnej zmluvy za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.4 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky.
3.5 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu
cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, víťazom ponukového konania je ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.6 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Šali, dňa 10.05.2022
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca
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K028083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anikó Lászlóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasná ulica 298/18, 929 01 Veľké Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/149/2021 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/149/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marián Jelinek, MBA, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, správca dlžníka Anikó Lászlóová, narodená
07.03.1969, trvale bytom Jasná ulica 298/18, 929 01 Veľké Dvorníky, týmto podľa 167v odsek 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka Anikó Lászlóová, narodená 07.03.1969, trvale bytom Jasná ulica
298/18, 929 01 Veľké Dvorníky sa končí zrušením konkurzu.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu podľa 167v odsek 4 vyššie cit. zákona.
V
Ing. Marián Jelinek, MBA

Šamoríne,

dňa

10.05.2022

správca

K028084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Nagyvendégi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smetanov háj 289/21, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1977
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/119/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/119/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 2. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky majetku
č. 1 patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 25OdK/119/2020, na
majetok úpadcu Juraj Nagyvendégi:

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

značky Peugeot 206

1.4i, EČ: DS369DS,

Súpisová hodnota majetku: 300,- EUR
Dátum zápisu: 21.04.2022
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PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v 2. kole verejného ponukového konania je navrhnutie výšky odplaty (ceny)
za nadobudnutie predmetu speňažovania a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK46 8330 0000 0020
0103 2150 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2 (suma musí byť pripísaná na
účet najneskôr posledný deň lehoty podľa bodu 1.2).

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

1.3

Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená:

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

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

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

1.6

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

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

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

2. Označenie predmetu kúpy.

3. Návrh ceny (odplaty).

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

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

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

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

3.2

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

3.3

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

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

3.5
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku; ustanovenia čl. II. sa použijú primerane.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.6
V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka (a to tak v prípade, že neboli urobené zhodné
ponuky, ako aj v prípade, ak by boli záujemcovia so zhodnými ponukami vyzývaní na zvýšenie ponúk), správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť a vyhlásiť ďalšie kolo verejného ponukového konania.

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

K028085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dóra Brezovszká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 930 05 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1994
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/105/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/105/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 2. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky majetku
č. 1 patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 36OdK/105/2021, na
majetok úpadcu Dóra Brezovszká:

osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia Kombi, EČ: DS581HA, VIN: TMBGP41U222541173, farba:
modrá metalíza, druh paliva: Nafta, rok výroby: 2001, súpisová hodnota majetku: 300,- EUR

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v 2. kole verejného ponukového konania je navrhnutie výšky odplaty (ceny)
za nadobudnutie predmetu speňažovania a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK46 8330 0000 0020
0103 2150 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2 (suma musí byť pripísaná na
účet najneskôr posledný deň lehoty podľa bodu 1.2).

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

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

1.4
Ponuka záujemcu, ak sa doručuje osobne alebo poštou, sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej
obálke, s výrazným označením „Konkurz 36OdK/105/2021, úpadca Dóra Brezovszká, záväzná ponuka,
NEOTVÁRAŤ“. Ponuka záujemcu, ktorá sa doručuje do elektronickej schránky správcu, obsahuje v predmete
označenie „Konkurz 36OdK/105/2021, úpadca Dóra Brezovszká, záväzná ponuka, NEOTVÁRAŤ“.

1.5

Záujemca je oprávnený do verejného 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 vozidiel, ako aj
náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy, znáša nadobúdateľ vozidla.

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

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

2. Označenie predmetu kúpy.

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

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

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

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

3.2

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

3.3

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

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

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

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

Insolvenčný správca, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu Dóra Brezovszká
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K028086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sárközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 372/17, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1972
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/207/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/207/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 2. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky majetku
č. 1 patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 36OdK/207/2020, na
majetok úpadcu Jozef Sárközi:

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

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v 2. kole verejného ponukového konania je navrhnutie výšky odplaty (ceny)
za nadobudnutie predmetu speňažovania a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK46 8330 0000 0020
0103 2150 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2 (suma musí byť pripísaná na
účet najneskôr posledný deň lehoty podľa bodu 1.2).

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

1.3

Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená:

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

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

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

1.6

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

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

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

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

2. Označenie predmetu kúpy.

3. Návrh ceny (odplaty).

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

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

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

3.2

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

3.3

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

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

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

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

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

K028087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Vanek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhorácka 1879/9B, 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek, MBA
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/17/2022 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/17/2022
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36OdK/17/2022
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Súpisová položka č. 1: Hnuteľná vec - osobný automobil zn. Volkswagen Golf, EČV SE349DI, VIN:
WVWZZZ1JZ1D385141, objem valcov 1.896 cm3, palivo diesel, dátum prvej evidencie: 3.1.2001, farba strieborná
metalíza svetlá, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1, súpisová hodnota 300,- Eur
Ing. Marián Jelinek, MBA správca S1353

K028088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Pažitná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okrúhla 572 / 17, 920 03 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1982
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/118/2021 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/118/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj majetku – 3. kolo ponukového konania
K/V insolvency, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod zn. S1939, so sídlom
kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, ako konkurzný správca dlžníka: Ingrid Pažitná, narodená:
17.04.1982, trvale bytom: Okrúhla 572/17, 920 03 Hlohovec – Šulekovo (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do
všeobecnej podstaty Dlžníka.
Predmet predaja
Ponúkaný majetok tvorí hnuteľná vec patriaca do súpisu všeobecnej podstaty Dlžníka, zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 46/2022 zo dňa 08.03.2022:
Evidenčné Popis hnuteľnej veci
Výrobné číslo/ Evidenčné Stav
Súpisová
číslo
číslo
hodnota
Motorové
vozidlo VIN: VF1CB0FBF24578854, Nepojazdné – odcudzený katalyzátor, prevrátené. Rok
1.
200,- EUR
RENAULT CLIO 1,2
EČ: MA725BG
výroby 2001, najazdených cca 185 000 km.

Motorové vozidlo je dočasne vyradené z evidencie vozidiel.
Bližšie informácie, týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, si záujemca môže vyžiadať telefonicky
u správcu na tel. č. 0904 961 235 alebo e-mailom na adrese: kvinsolvency@gmail.com.
Podmienky verejného ponukového konania
Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 23OdK/118/2021, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu K/V insolvency, k.s.,
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely alebo do elektronickej schránky prostredníctvom portálu slovensko.sk,
najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Ponuky
musia byť doručené do kancelárie správcu najneskôr v posledný deň tejto lehoty, alebo v tejto lehote uložené na
pošte Gbely na prevzatie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemca sa zaväzuje, že v prípade, ak sa stane víťazom tohto ponukového konania, ako nadobúdateľ predmetu
speňažovania vyzdvihne vozidlo u Dlžníka, vykoná všetky potrebné úkony (odhlásenie, prihlásenie) na dopravnom
inšpektoráte za účelom vykonania zmeny v evidencii vozidiel, uhradí všetky náklady spojené s prevzatím
predmetu speňaženia a všetky náklady spojené s vykonaním zmien v príslušnom registri alebo evidencii.
Záujemca berie na vedomie, že vozidlo Dlžníka bolo dočasne odhlásene z evidencie vozidiel.
Záujemca
Do 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku Dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami, a ktorá
zároveň má spôsobilosť na práva a povinnosti a neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony. V prípade
zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené
plnomocenstvo, ako neoddeliteľnú súčasť ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
návrh kúpnej ceny za špecifikovaný hnuteľný majetok;
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne jeho IČO;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
potvrdenie o zložení zábezpeky na účet.

Zábezpeka
Záujemcovia o kúpu špecifikovaného hnuteľného majetku v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť
zábezpeku na kúpnu cenu, a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu IBAN: SK18
8330 0000 0029 0198 4077, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky. Zábezpeka musí byť
pripísaná v prospech účtu najneskôr v deň, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. Záujemcovi, ktorého
ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej
zmluvy.
Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu, prípadne na účet, ktorý uvedie záujemca v ponuke.
Vyhodnotenie ponukového konania
Víťazom ponukového konania o kúpu hnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle
ponukového konania, a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka.
Vyhodnotenie ponúk záujemcov sa uskutoční v lehote do 30 dní od otvorenia obálok.
V zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne
správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
K/V insolvency, k.s., správca

K028089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Dianiška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 598/18, 919 21 Zeleneč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1978
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
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Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/164/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/164/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167q ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 2. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky č. 1
patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 36OdK/164/2021, na
majetok úpadcu Richard Dianiška:

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka úpadcu z titulu vyrovnacieho podielu voči dlžníkovi – spoločnosť
RLR Consulting, s.r.o., sídlo: Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, IČO: 36 526 151, výška pohľadávky 3.320,-EUR,
pohľadávka nie je judikovaná.
Súpisová hodnota majetku: 3.320,-EUR
Dátum zapísania: 22.04.2022

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní je v 2. kole ponukového konania navrhnutie výšky
odplaty (ceny) za nadobudnutie predmetu speňažovania a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK90
8330 0000 0021 0138 3193 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2.

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

1.3

Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená:

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

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 výrazným označením „Konkurz 36OdK/164/2021, úpadca Richard Dianiška, záväzná ponuka,
NEOTVÁRAŤ“. Ponuka záujemcu, ktorá sa doručuje do elektronickej schránky správcu, obsahuje v predmete
„Konkurz 36OdK/164/2021, úpadca Richard Dianiška, záväzná ponuka, NEOTVÁRAŤ“.

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

1.6

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

1.7
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prevodom a nadobudnutím pohľadávky, vrátane nákladov na
vypracovanie zmluvy o postúpení pohľadávky, znáša nadobúdateľ pohľadávky.

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

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

2. Označenie predmetu speňažovania.

3. Návrh ceny (odplaty).

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

5. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III. VYHODNOTENIE PONÚK:

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

3.2

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

3.3

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

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

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

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

Trnavský správcovský dom, k.s.
SKP úpadcu Richard Dianiška

K028090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Herda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezina 261/28, 908 43 Čáry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1960
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/52/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/52/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167q ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 2. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky č. 1
patriacej do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Trnava, IČO:
424995000012, Hlboká 8/1, Trnava, v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 26OdK/52/2021, na
majetok úpadcu František Herda:
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nákladné vozidlo značky FIAT SCUDO 1.9 D, EČ: SE261CS, VIN: ZFA22000012190468, farba: biela, rok
výroby: 1996, súpisová hodnota 300,-EUR

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní je v 2. kole ponukového konania navrhnutie výšky
odplaty (ceny) za nadobudnutie auta a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK90 8330 0000 0021
0138 3193 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2.

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

1.3

Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená:

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

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

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

1.6

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

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

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

2. Označenie predmetu kúpy.

3. Návrh ceny (odplaty).

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

5. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou.

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

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

3.2

Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa čl. II. sa neprihliada.
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Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

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

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

3.6
V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka (a to tak v prípade, že neboli urobené zhodné
ponuky, ako aj v prípade, ak by boli záujemcovia so zhodnými ponukami vyzývaní na zvýšenie ponúk), správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť a vyhlásiť 3. kolo ponukového konania.

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

K028091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eva Gaálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská ulica 1128/9, 930 13 Trhová Hradská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1949
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/122/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/122/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 1
Opis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo značky TOYOTA AYGO 1.0, EČ: DS270ED, VIN:
JTDKG12C60N546211, farba: biela, rok výroby: 2011
Súpisová hodnota majetku: 1200,- EUR
Dátum zápisu: 22.04.2022

K028092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eva Gaálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská ulica 1128/9, 930 13 Trhová Hradská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1949
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/122/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/122/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky majetku
č. 1 patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 36OdK/122/2019, na
majetok úpadcu Ing. Eva Gaálová:

osobné motorové vozidlo značky TOYOTA AYGO 1.0, EČ: DS270ED, VIN: JTDKG12C60N546211, farba:
biela, rok výroby: 2011, súpisová hodnota majetku: 1200,-EUR

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

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

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

1.3

Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená:

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

1.4
Ponuka záujemcu, ak sa doručuje osobne alebo poštou, sa predkladá v jednej neporušenej zalepenej
obálke, s výrazným označením „Konkurz 36OdK/122/2019, úpadca Ing. Eva Gaálová, záväzná ponuka,
NEOTVÁRAŤ“. Ponuka záujemcu, ktorá sa doručuje do elektronickej schránky správcu, obsahuje v predmete
označenie „Konkurz 36OdK/122/2019, úpadca Ing. Eva Gaálová, záväzná ponuka, NEOTVÁRAŤ“.

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

215

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

1.5

Záujemca je oprávnený do verejného 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 vozidiel, ako aj
náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy, znáša nadobúdateľ vozidla.

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

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

2. Označenie predmetu kúpy.

3. Návrh ceny (odplaty).

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

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

III. VYHODNOTENIE PONÚK:

3.1

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

3.2

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

3.3

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

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

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

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

Insolvenčný správca, k.s.
správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Eva Gaálová

K028093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Lenka Janicová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoporňa 1492, 925 52 Šoporňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/201/2020 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/201/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Štefan Dostál, správca dlžníka: Ing. Lenka Janicová, nar. 11.08.1989, trvale bytom 925 52 Šoporňa 1492,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Trnave, č. súdneho spisu: 25OdK/201/2020, dopĺňa súpis
všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku pod,
Por.č. 10:
Peňažná pohľadávka:
76 150,- EUR, v trestnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava V, pod sp.zn. 3T/6/2021. Vo veci nebol
doposiaľ vydaný rozsudok.
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JUDr. Štefan Dostál, správca

K028094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 109 960
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/16/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/16/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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, správca úpadcu: Chladiace veže
Bohunice, spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie sv. Michala 171/4, 919 30 Jaslovské Bohunice,
IČO: 34 109 960 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):
Veriteľ:

FIRTECH s.r.o.

Sídlo:

Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

IČO:

50 952 048

Celková suma prihlásenej pohľadávky:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok:
Doručenie prihlášky pohľadávky:
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok:

350.986,68 €
6
Neuplatnené
318-323
06.05.2022
07.05.2022

V Bratislave, dňa 08.05.2022
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, Profesionálna správcovská kancelária, k.s. - správca Úpadcu
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K028095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Vladimíra Clementisa 7684/78, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1980
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 60OdK/119/2021/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
60OdK/119/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Ladislav Mirga, narodený 27.06.1980, trvale
bytom Ulica Vladimíra Clementisa 7684/78, 917 02 Trnava, v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúce pohľadávky:
Ahoj, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48 113 671 v celkovej prihlásenej
sume 343,62 €,
Ahoj, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48 113 671 v celkovej prihlásenej
sume 340,60 €.

Šaľa, dňa 10.05.2022
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K028096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Burda Zdeněk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnička 17, 957 03 Dubnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/48/2022 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/48/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lucia Daňová, správca konkurznej podstaty Ing. Zdeněk Burda, nar. 16.02.1957, trvale bytom 957 03
Dubnička 17 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust. 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka.
Majetok dlžníka tvorí – iná majetková hodnota uvedená v súpise všeobecnej podstaty, a to:
Majetok - iná majetková hodnota
Číslo súpisovej

Opis súpisovej zložky majetku

Spoluvlastnícky

Zápis do súpisu
Deň
Dôvod
zapísania
zapísania

Súpisová hodnota
Hodnota zapisovaného
majetku stanovená vlastným
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Opis súpisovej zložky majetku
Obchodný podiel dlžníka v obchodnej
spoločnosti ABC LIVE, s.r.o.,
Furdekova 16 851 03 Bratislava, IČO:
36804967

Deň vydania: 13.05.2022

podiel dlžníka

zapísania
majetku

zapísania
majetku

1/1

25.4.2022

§ 167h ZKR

majetku stanovená vlastným
odhadom správcu v EUR
2 600,00 €

(ďalej len „Majetok“).
Súpis všeobecnej podstaty majetku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 85/2022 dňa 04.05.2022.
Podmienky 1. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty pod
číslom súpisovej položky č. 1.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v písomnej forme musia byť doručené na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Lucia Daňová, so sídlom kancelárie Potočná 66, 972 51 Handlová, v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 38OdK/48/2022 – záväzná ponuka – neotvárať“. V prípade, ak
záväzná ponuka bude zaslaná prostredníctvom elektronickej schránky, predmet musí obsahovať:
Konkurz 38OdK/48/2022 – záväzná ponuka. Zároveň musí byť podpísaná kvalifikovaným
elektronický podpisom.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je desať (10) kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky, s tým
že posledným dňom pre doručenie záväznej ponuky je desiaty (10-ty) kalendárny deň. Na záväzné
ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
5. Návrh musí obsahovať:
a. označenie predmetu kúpy, o ktorý má záujemca záujem,
b. navrhovanú kúpnu cenu,
c. meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu,
d. kontaktné údaje: telefónne číslo a email,
e. záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál výpisu z príslušného registra
nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu dokladu totožnosti,
f. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom a vo vzťahu k Majetku dáva ponuku, čomu zodpovedá
ponúknutá kúpna cena, a že si je vedomý, že Majetok nadobudne v stave v akom sa aktuálne nachádza.
6. Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za
záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo
strany záujemcu s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže
do Ponukového konania v súlade s uvedenými podmienkami Ponukového konania podať iba jednu
ponuku, v opačnom prípade sa na jeho ponuky neprihliada.
7. Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne
neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového
konania budú z ponukového konania vylúčené.
8. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu vedený vo Fio banka, a.s.: IBAN: SK55 8330 0000 0027 0179 9467, SWIFT: FIOZSKBA,
poznámka: Burda - 38OdK/48/2022 a označenie záujemcu. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí
byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie záväzných ponúk. Na ponuky, pri
ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu alebo bude zložená po stanovenej
lehote správca nebude prihliadať.
9. Informácie o Majetku môže záujemca zistiť na e-mailovej adrese spravca.danova@gmail.com.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, ak
nepôjde o zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, o víťaznej ponuke rozhodne žreb správcu. Všetky náklady spojené s prevodom Majetku
znáša nadobúdateľ.
11. Správca vyhodnotí ponuky do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným
záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 7 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
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12. Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. Zložená záloha sa
započítava na kúpnu cenu. Ak záujemca kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od
ponuky odstúpi záloha prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového
konania. Správca navyše už nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude
ďalej ponúkať na predaj.
13. Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná ponuka znamená vyjadrenie
súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
14. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
Správca upozorňuje záujemcov o Majetok na právo oprávnenej osoby vykúpiť Majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka

K028097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Hošala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 2205/24, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/812/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/812/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Okresný súd Trenčín uznesením sp. zn. 38OdK/812/2019 zo dňa 03.12.2019 vyhlásil na majetok dlžníka
Pavel Hošala, nar. 17.02.1949, trvale bytom Lánska 2205/24, 017 01 Považská Bystrica, 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. 238/2019 dňa 10.12.2019.
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 prihlásili traja veritelia dlžníka v celkovej zistenej sume 4.787,14
€.
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.
32/2020 dňa 17.02.2020. Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 215/2021 dňa
09.11.2021.
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma výťažku zo speňaženia majetku podliehajúcemu konkurzu je 1.825,02 €.
Náklady konkurzu sú 1.254,29 €.
Odmena správcu z výťažku podľa vyhl. č. 665/2005 Z. z. je 134,10 € s DPH.
Súdny poplatok z výťažku podľa zák. č. 71/1992 Zb. je 3,50 €.
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 570,73 €.

Uspokojenie nezabezpečených veriteľov je nasledovné:
1. Poštová banka, a. s. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zistená pohľadávka
2.790,82 €, uspokojenie 332,73 €,
2. PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., Pribinova 25, Bratislava IČO: 35 792 752, zistená pohľadávka 1.576,37
€, uspokojenie 187,94 €,
3. Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zistená pohľadávka
419,95 €, uspokojenie 50,06 €.
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.
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.

K028098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Rigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
0 0, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.2.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/79/2022 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/79/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o zrušení konkurzu
V konkurznom konaní správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto podľa § 167v
ods. l ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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K028099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokrohajský Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
28.októbra 1174 / 23, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/26/2013 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/26/2013
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:

P.č.

názov

príjem úpadcu

obdobie:
03/2022

súpisová hodnota v €:
121,36 €

V Trenčíne, 10.5.2022
JUDr. Darina Válková
správca

K028100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Petreková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Považská Bystrica 0, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1954
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/19/2022 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/19/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Margita Petreková, rod. Mitašová Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: Mesto Považská Bystrica, 017 01 Považská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 10.06.1954
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.
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Sp. zn. správcu: 38OdK/19/2022 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/19/2022

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Margita Petreková, rod. Mitašová, nar. 10.06.1954, trvale bytom Mesto
Považská Bystrica, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 a §
167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka. Toto verejné ponukové konanie nie je verejným
návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa
§ 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
A. Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku dlžníka a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 69/2022
dňa 08.04.2022. Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným odhadom
správcu konkurznej podstaty úpadcu. Predmet I. kola verejného ponukového konania tvorí:

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

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

Pozemok:
parcela registra “E” č. 637, druh: lesný pozemok, vo výmere 182405 m2, v k.ú. Dolný Moštenec, obec Považská
Bystrica, okres Považská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 737
spoluvlastnícky podiel: 122/57600
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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suma: 1.159,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 1.159,00 EUR

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

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

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

Pozemok:
parcela registra “E” č. 3575/1, druh: orná pôda, vo výmere 2395 m2, v k.ú. Nová Bystrica, obec Nová Bystrica,
okres Čadca, Slovenská republika, zapísaný na LV č. 2014
spoluvlastnícky podiel: 1/192
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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suma: 25,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 25,00 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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suma: 19,90
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 19,90 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

231

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

suma: 38,40
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 38,40 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

238

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

suma: 35,50
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 35,50 EUR

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

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

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

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

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

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

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

B. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „konkurz sp. zn. 38OdK/19/2022 – PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla správcu: Crossdefault Management Group, k.
s., Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka Margita Petreková, rod. Mitašová.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi do 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných osobne bude o 15.00 hod.
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Záväzná ponuka musí byť doručená správcovi včas osobne alebo
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poštou. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky
ním podané záväzné ponuky odmietne. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale
osobou konajúcou na základe plnomocenstva, správca neprihliada.

Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby, fotokópiu preukazu totožnosti;
· pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1 mesiac, podpis štatutárneho zástupcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra;
· pri fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti, originál alebo úradne osvedčená kópia aktuálneho
výpisu zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
c. označenie majetku, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname majetku určeného na
predaj,
d. vyjadrenie záujemcu, že predávaný majetok kupuje,
e. návrh kúpnej ceny v EUR,
f. doklad o tom, že záujemcom bola zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na
účet správcu,
g. číslo účtu, na ktorý sa má poukázať záloha v prípade neprijatia ponuky záujemcu.

C. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu vedený vo FIO banka, a.s., IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326, VS: 38192022. Kópiu dokladu o
zložení zálohy na účet správcu je každý záujemca povinný priložiť k svojej záväznej ponuke. Neúspešným
záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 30 dní od vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového
zhodnotenia na účet uvedený záujemcom. Správca ako predávajúci je oprávnený uzavrieť s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu.

D. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na predkladanie ponúk a po dohode a v čase dohodnutom so správcom na tel.
č.: 02/33889333, 0948/ 090 737, alebo e-mailom: office@crossdefault.sk.

E. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 10 dní odo
dňa otvorenia obálok. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie
záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si
vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca upovedomí
záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia ponukového
konania a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, aby predložil správcovi podpísaný záväzný návrh
kúpnej zmluvy, a to v lehote do 10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu. V prípade, že záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej
zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca
zopakuje ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v
určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk (napr. v
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prípade, ak všetky ponuky budú neprimerane nízke). V prípade neúspešnosti ponukového konania budú všetky
ponuky správcom odmietnuté a správca ponukové konanie zruší. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky
odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.

V Trenčíne, dňa 09.05.2022

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

K028101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Monček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/125/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/125/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

Mgr. Martin Berec, správca

K028102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Šuranský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 54 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/128/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/128/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
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Mgr. Martin Berec, správca

K028103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herbanský Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pravenec 232, 972 16 Pravenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/441/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/441/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Pavol Herbanský, nar. 16.05.1974, trvale bytom
Pravenec 232, 972 16 Pravenec, vedenej na Okresnom súde Trenčín, pod sp.zn. 40OdK/441/2019 týmto v súlade
s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
predmetný konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením
v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.

V Trenčíne, dňa 10.05.2022

Mgr. Martin Berec – správca

K028104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Oršulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá ulica 368/24, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/413/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/413/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU MAJETKU PODSTÁT
Všeobecná podstata

(evidovaný v súlade s ustanovením § 76 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, ustanovením § 37 a nasl.
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 665/2005 Z. z. , ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov)
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JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
91101 Trenčín

Úpadca:

Zdenka Oršuľová , rod.Duchoňová
narodená: 20.09.1959
Dlhá ulica 368/24

971.

01 Prievidza

3 . Iná majetková hodnota
Popis : pohľadávka : dlžník / Slovenská republika , Švéniho 5 , 971 01 Prievidza

Právny dôvod vzniku: Iná majetková hodnota deklarovaná úpadcom v konaní o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu .
Dátum zapísania do súpisu: 28.04.2022
Celková suma: 808.790,47 €
Hodnota: 808.790,47 €

Mena: Euro

4. Iná majetková hodnota
Popis : pohľadávka : dlžník / PhDr. Ján Gebrlin , Golfová 9 , 971 01 Prievidza
Právny dôvod vzniku: Iná majetková hodnota deklarovaná úpadcom v konaní o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu .
Dátum zapísania do súpisu: 28.04.2022
Celková suma: 223.510,47 €
Hodnota: 223.510,47- €

V Trenčíne, dňa 28.04.2022
Danica Birošová, správca

Mena: Euro

JUDr.
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K028105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1626/26, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jám Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/103/2022 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/103/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/103/2022 zo dňa 31.3.2022 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Ján Horváth nar. 25.2.1972 trvale bytom Marka Čulena 1626/26, 972 51 Handlová a za správcu
ustanovil JUDr. Jána Súkeníka so sídlom Stred 60/55 Považská Bystrica, značka správcu S258.
V zmysle ustanovenia § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“/ v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ ZKR a § 32
ods.19 a ods.21 ZKR správca oznamuje, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy
konania je:
IBAN: SK41 7500 0000 0040 3011 1949
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Vedený v peňažnom ústave Československá obchodná banka, a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 401032022
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania podľa § 32 ods.7 ZKR, pričom preddavok na
trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložený samostatný preddavok vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
preddavku predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá a to najmenej 350 EUR a najviac
10 000 EUR.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K028106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Držík Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystričianska cesta 434 / 36, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
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Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/29/2022 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/29/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota: 1.
typ súpisovej položky majetku: iná majetková hodnota
súpisová hodnota majetku /aj mena/: 150,00,-EUR

názov: Peňažná hotovosť

spoluvlastnícky podiel: 1/1

v Považskej Bystrici 10.5.2022
JUDr. Alojz Žitník
Správca

K028107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Saková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová 328/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38Odk/64/2022-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38Odk/64/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu
JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Petra Saková, nar. 28. 06. 1977, bytom Trhová
328/2, 971 01 Prievidza, 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 „ZoKR“), 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 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, 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 ZoKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 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
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K028108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulovská Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horňany 89, 913 24 Horňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/146/2022 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/146/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Švermova 23, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka: Helena Mikulovská, nar.
17.02.1959, trvale bytom 913 24 Horňany 89, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese Švermova 23, 911 01 Trenčín, a to počas pracovných dní v čase od 9:00 hod. do
12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej
adrese, e-mailom na: polackova@tvoj-pravnik.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0948282422.
JUDr. Martina Poláčková, správca

Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
https://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K028109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulovská Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horňany 89, 913 24 Horňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Švermova 23, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/146/2022 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/146/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Švermova 23, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka: Helena Mikulovská, nar.
17.02.1959, trvale bytom 913 24 Horňany 89, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky,
IBAN: SK6583300000002200472247.
Kaucia sa skladá vo výške 350, - EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a do poznámky pre prijímateľa uviesť číslo konania/ meno dlžníka. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktoré bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kauciu tvorí súčasť všeobecnej podstaty.
JUDr. Martina Poláčková, správca

Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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https://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K028110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valach Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezolupy 158, 957 01 Brezolupy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/518/2020 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/518/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1/ zákona 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii potom, čo
splnil rozvrh výťažku oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ing. Juraj Valach, nar. 18.3.1959, trvale
bytom 957 01 Brezolupy 158, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Juraj Valach V - CLUB s miestom
podnikania 957 01 Brezolupy 158, IČO: 34 481 435 sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1/, §
167c ods. 2/ a 3/ a § 167d zákona 7/2005 Z.z..
JUDr. Peter Frajt, správca

K028111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1033 / 26, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/308/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/308/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca oznamuje, že 3. ponukové konanie predaja nehnuteľností zaradených do súpisu všeobecnej podstaty
majetku úpadcu, zverejnené v Obchodnom vestníku 38/2022, dňa 24.02.2022, bolo vyhodnotené dňa 03.05.2022.
Správca neeviduje žiadnu ponuku v 3. ponukovom konaní.
Správca vykoná 4. kolo ponukového konania na majetok Úpadcu zapísaný vo všeobecnej podstate nakoľko
predpokladá speňaženie majetku.

10.05.2022
Mgr. Martin Berec - správca
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K028112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 1033 / 26, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/308/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/308/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Štefan Herák, nar. 06.10.1970,
trvale bytom Komárno 1033/26, 916 21 Čachtice, vyhlasuje v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4. kolo ponukového
konania na predaj nehnuteľného majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu a to:
·

Parcely registra ,,C“

Číslo položky
1.
2.
3.

·
Druh
stavby
rodinný
dom

Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera
87
491
582

Štát
SR
SR
SR

Obec
Čachtice
Čachtice
Čachtice

Katastrálne územie
Čachtice
Čachtice
Čachtice

Číslo LV
798
7358
7358

Parcelné číslo
937/7
931
932

Podiel
1/12
1/12
1/12

Cena
15,-Eur
100,-Eur
110,-Eur

Stavby
Súpisné
číslo

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Katastrálne
územie

Adresa umiestnenia vrátane Kolaudačné
popisného a orient. čísla
rozhodnutie

Podiel

Hodnota podľa §4
ods. 3 Vyhlášky

1039

4058

931

Čachtice

Čachtice 1039

1/6

2000,-Eur

nezistené

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese
trustee@berecberec.com.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Herák Štefan – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca,
Mostová 2, 811 02 Bratislava) najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku a končí desiaty deň o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím
lehoty. Zmeškanie lehoty je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového
konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Predloženie ponuky:
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka,
a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné
meno záujemcu – záloha Herák Štefan. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa
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považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie
ponúk. Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho
práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.
Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť
overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť overenú
fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako jeden mesiac,
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
Podmienky akceptácie ponuky:
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok:
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 30 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk
v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 15 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10%
z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej
pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponuky.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 10.05.2022
Mgr. Martin Berec, správca

K028113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: APC, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Areál ZTS č. 924 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 324 817
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38K/25/2021 S1558
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/25/2021
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru konaného dňa 9.5.2022 o 9.30 v kancelárii správcu úpadcu
APC, s.r.o. so sídlom Areál ZTS č. 924,Dubnica nad Váhom, IČO: 36324817, sp.zn. 38K/25/2021
Miesto konania : ul. Matice slovenskej 17 Prievidza 97101
Prítomní:
1)Sociálna poisťovňa v Bratislave, IČO: 30807484 zast.JUDr. Helenou Nagyovou
2) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.IČO: 35937874 zast. JUDr. Máriou Veselou
3)Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. IČO: 35942436 zast. Mgr. Juliana Balážová
4) JUDr. Mária Belaňová- správca konkurznej podstaty úpadcu APC, s.r.o. , IČO: 36324817
Opis priebehu zasadnutia v znení uznesení spolu s výsledkami hlasovania:
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca o 9.30 hod. a privítal členov. Uviedol, že zasadnutie veriteľského
výboru zvolal v súlade s ustanovením §38 ods.1 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov. Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci traja členovia výboru.
Správca navrhol, aby predsedom veriteľského výboru sa stal veriteľ Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave,
IČO: 30807484 zastúpený JUDr. Helenou Nagyovou ako najväčší veriteľ úpadcu s nezabezpečenou
pohľadávkou. Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby hlasovali o tomto návrhu.
Za: 3 hlasy
zdržal sa hlasovania : 0 hlasov
proti 0 hlasov
Bolo prijaté uznesenie:
Predsedom veriteľského výboru úpadcu APC, s.r.o. IČO: 36324817 sa stáva veriteľ Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave, IČO: 30807484 zastúpený JUDr, Helena Nagyová
Námietky neboli žiadne.
Predseda veriteľského výboru navrhol, aby členovia veriteľského výboru komunikovali a hlasovali v budúcnosti
s poukazom na §38 ods.3 ZKR a to písomne s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie ( e-mailom )
Prítomní členovia veriteľského výboru s týmto návrhom súhlasili.
Na to sa pristúpilo k hlasovaniu :
Za: 3 hlasy
zdržal sa hlasovania : 0 hlasov
proti 0 hlasov
Bolo prijaté uznesenie:
Komunikácia a hlasovanie v konkurznom konaní sp.zn. 38K/25/2021 v budúcnosti bude realizované
s poukazom na §38 ods.3 ZKR a to písomne s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie ( eVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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mailom )Námietky neboli žiadne.
Nakoľko ďalšie otázky a návrhy zo strany členov veriteľského výboru úpadcu vznesené neboli , zasadnutie
veriteľského výboru bolo ukončené o 10.00 hod.
V Prievidzi dňa 9.5.2022
..........................................................................................
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave , IČO: 30807484
zast. JUDr. Helena Nagyová
......................................................................................
JUDr.Mária Belaňová
správca konkurznej podstaty
úpadcu APC, s.r.o. so sídlom Areál ZTS č. 924
Dubnica nad Váhom, IČO: 36324817

K028114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nerpas Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská 2719 / 3, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/226/2021 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/226/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Správca dlžníka Ladislav Nerpas, nar. 6.11.1975, trvale bytom Liptovská 2719/3, 911 01 Trenčín, občan SR pod
sp. zn.: 40OdK/226/2021, týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
HNUTEĽNÁ VEC: 1.
popis: osobný automobil Peugeot 407

rok výroby: 2005

evidenčné číslo: TN907FZ

VIN číslo: VF36D9HYB21371350

stav opotrebovanosti:
pojazdné, používané
súpisová hodnota: 1300,-EUR

Ohliadka motorového vozidla je možná v Trenčín po prechádzajúcom telefonickom objednaní - JUDr. Žitníková –
042/426 17 44, 45.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 30 pracovných dní od
zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku do 14:00 hod. na adresu správcu (JUDr. Miroslava Žitníková,
správca, Moyzesova 816/100, 017 01, na obálku uviesť „PONUKA - 40OdK/226/2021 - NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v ČSOB Banka Slovensko, a. s., číslo účtu (IBAN): IBAN: SK07 7500 0000
0040 3003 9035, pozn. Ladislav Nerpas – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť
zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t. j. do do 30 pracovných dní
od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku do 14:00 hod.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 7 pracovných dní od skončenia lehoty na predkaladanie ponúk, o čom sa
vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5
pracovných dní poskytnúť správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností a na výzvu správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s prepisom osobného motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K028115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokráň Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybany 282, 956 36 Rybany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1990
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/63/2022 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/63/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, zn. správcu: S 1969, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Milan Mokráň, nar. 2.3.1990, trvale bytom 956 36 Rybany 282, sp. zn.
40OdK/63/2022 týmto v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Slovenská republika Krajský súd v Bratislave so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00215759 v celkovej sume
2.158,97,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
TPS Trustees, k.s.
správca konkurznej podstaty
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K028116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokráň Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybany 282, 956 36 Rybany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1990
Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Pred Poľom 1652, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/63/2022 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/63/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Všeobecná podstata
Spoločnosť TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín, zn. správcu S1969,
správca konkurznej podstaty dlžníka: Milan Mokráň, nar. 2.3.1990, trvale bytom 956 36 Rybany 282, týmto v
zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 10.05.2022 nebol zistený žiadny
majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
V Trenčíne, dňa 10.05.2022
TPS Trustees k. s.
Mgr. Michal Tomášik, komplementár
správca konkurznej podstaty

K028117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančo Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vršatské Podhradie 27, 018 52 Vršatské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu:
Potočná 66, 972 51 Handlová
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/80/2022 S1987
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/80/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Martin Jančo, nar. 19.5.1993, trvale bytom 018 52 Vršatské Podhradie 27
(ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 10.05.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná na
podnet veriteľa iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého
zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia
uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Lucia Daňová, správca

K028118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RYNOMONT s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Maňa 126 / 0, 941 45 Maňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 447 205
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Mostná 72, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/19/2017 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/19/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1316, správca úpadcu: RYNOMONT s.r.o., so sídlom Malá
Maňa 126, 941 45 Maňa, IČO: 44 447 205 (ďalej len „Úpadca“) týmto v zmysle ustanovenia § 78 ods. 9 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovné
vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Zabezpečený veriteľ
Právny dôvod vzniku/zriadenia zabezpečovacieho práva
Výška zabezpečenej pohľadávky
Zabezpečená suma
Druh zabezpečovacieho práva

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Rozhodnutie Daňového úradu Nitra o zriadení záložného práva
209 901,88
209 901,88
záložné právo

POZEMOK
Poradové
číslo
súpisovej
zložky
majetku
Druh

1.

2.

Deň
vylúčenia
Výmera
Katastrálne
Parcelové Spoluvlastnícky Súpisová Dôvod
vylúčenia majetku zo
v m2
Štát Obec územie
č. LV číslo
podiel
hodnota majetku zo súpisu súpisu
V zmysle ust. § 78
ods. 9 ZKR pri zápise
majetku do súpisu v
rôznych konkurzných
konaniach správca,
ktorý zverejnil zápis
majetku do súpisu v
Obchodnom vestníku
zastavané
neskôr, majetok zo
plochy
a
Malý
súpisu bezodkladne
nádvoria 385
SR Cetín Malý Cetín 1327 371/23
1/1
154,- eur vylúči
27.04.2022
V zmysle ust. § 78 27.04.2022
ods. 9 ZKR pri zápise
majetku do súpisu v
rôznych konkurzných
konaniach správca,
ktorý zverejnil zápis
majetku do súpisu v
Obchodnom vestníku
zastavané
neskôr, majetok zo
plochy
a
Malý
súpisu bezodkladne
nádvoria 142
SR Cetín Malý Cetín 1350 371/25
1/1
57,- eur
vylúči
V zmysle ust. § 78 27.04.2022
ods. 9 ZKR pri zápise
majetku do súpisu v
rôznych konkurzných
konaniach správca,
ktorý zverejnil zápis
majetku do súpisu v
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3.

zastavané
plochy
a
nádvoria 126

Malý
SR Cetín Malý Cetín

1350 371/26

1/1

4.

zastavané
plochy
a
nádvoria 900

Malý
SR Cetín Malý Cetín

1350 371/61

1/1

5.

orná pôda 5238

Malý
SR Cetín Malý Cetín

1350 374/3

1/1

STAVBY
Poradové
číslo
súpisovej
zložky
majetku

1.

2.

3.

Deň vydania: 13.05.2022
Obchodnom vestníku
neskôr, majetok zo
súpisu bezodkladne
50,- eur
vylúči
V zmysle ust. § 78 27.04.2022
ods. 9 ZKR pri zápise
majetku do súpisu v
rôznych konkurzných
konaniach správca,
ktorý zverejnil zápis
majetku do súpisu v
Obchodnom vestníku
neskôr, majetok zo
súpisu bezodkladne
360,- eur vylúči
V zmysle ust. § 78 27.04.2022
ods. 9 ZKR pri zápise
majetku do súpisu v
rôznych konkurzných
konaniach správca,
ktorý zverejnil zápis
majetku do súpisu v
Obchodnom vestníku
neskôr, majetok zo
2.095,súpisu bezodkladne
eur
vylúči

Deň
vylúčenia
Katastrálne
Súpisné Parcelové Spoluvlastnícky Súpisová Dôvod
vylúčenia majetku zo
Popis
Štát Obec územie
č. LV číslo
číslo
podiel
hodnota majetku zo súpisu
súpisu
V zmysle ust. § 78 27.04.2022
ods. 9 ZKR pri zápise
majetku do súpisu v
rôznych konkurzných
konaniach
správca,
ktorý zverejnil zápis
majetku do súpisu v
Obchodnom vestníku
neskôr, majetok zo
šopa
Malý
súpisu
bezodkladne
sušiareň SR Cetín Malý Cetín 1350 371/25
1/1
100,- eur vylúči
V zmysle ust. § 78 27.04.2022
ods. 9 ZKR pri zápise
majetku do súpisu v
rôznych konkurzných
konaniach
správca,
ktorý zverejnil zápis
majetku do súpisu v
Obchodnom vestníku
neskôr, majetok zo
šopa
Malý
súpisu
bezodkladne
sušiareň SR Cetín Malý Cetín 1350 371/68
1/1
100,- eur vylúči
V zmysle ust. § 78 27.04.2022
ods. 9 ZKR pri zápise
majetku do súpisu v
rôznych konkurzných
konaniach
správca,
ktorý zverejnil zápis
majetku do súpisu v
Obchodnom vestníku
neskôr, majetok zo
šopa
Malý
súpisu
bezodkladne
sušiareň SR Cetín Malý Cetín 1350 371/69
1/1
100,- eur vylúči
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V zmysle ust. § 78 ods. 9 ZKR ,,Pri zápise majetku do súpisu v rôznych konkurzných konaniach správca, ktorý
zverejnil zápis majetku do súpisu v Obchodnom vestníku neskôr, majetok zo súpisu bezodkladne vylúči; pri
zverejnení zápisu majetku v Obchodnom vestníku v ten istý čas, rozhoduje čas vyhlásenia konkurzu.“
Majetok zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 237/2019 zo dňa
09.12.2019 pod položkou K104916 bol už skôr zapísaný do súpisu majetku v konkurznom konaní na majetok
úpadcu Poľnohospodárske družstvo Agrokombinát Dolná Nitra, Veľký Cetín, IČO: 00 198 862, ktoré konkurzné
konanie je vedené na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 3K/290/1996 a ktorého správcom je JUDr. Ján
Polomský, správca zn. S1383, so sídlom kancelárie Miletičova 21, 821 08 Bratislava.
V zmysle ust. § 78 ods. 9 ZKR správca vylučuje vyššie uvedený majetok z oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
V Nitre, dňa 10.05.2022
JUDr. Fadi Fardous, správca

K028119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erdélyiová Linda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tyršová 5, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1985
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/85/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/85/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Linda Erdélyiová, nar. 31.08.1985, bytom Tyršova 5, 940 01 Nové Zámky
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (ďalej aj len
ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]: veriteľom,
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010 9032 9022, BIC:
UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K028120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kiko Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novomeského 509 / 69, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/54/2022 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/54/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pol. č. 1 - pohľadávka dlžníka titulom výpovede Zmluvy o investičnom životnom poistení č. 0302713359 zo dňa
16.8.2005 (Allianz poisťovňa a.s.) - súpisová hodnota 2430,51 eur
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K028121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hulkó Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá ulica 218 / 22, 946 55 Pribeta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/296/2021 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/296/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz Ladislav Hulkó
Druhé kolo ponukového konania
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca
konkurznej podstaty dlžníka Ladislav Hulkó, nar. 30.05.1973, bytom Dlhá ulica č. 218/22, 946 55 Pribeta,
podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Hulkó, so sídlom Dlhá ulica č. 218/22, 946 55 Pribeta, IČO:
50052250, (ďalej len „Dlžník“), č.k. 27OdK/296/2021 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje :
druhé verejné ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
34/2022 zo dňa 18.02.2022 takto:
Por.
Dátum
Popis
číslo
zapísania
Osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA, 1.9 TDI, výkon 77 kW, rok
výroby 03.07.2006, palivo: nafta, typ motora: BXE, počet najazdených km:
310282, EVČ: KN261FH, VIN: TMBCS21Z762235735, druh karosérie: AA
sedan, farba: hnedá metalíza svetlá, kategória: M1, objem valcov: 1896
cm3, prevodovka: manuálna, stav: v premávke, prevádzková hmotnosť:
1423 kg, maximálna celková hmotnosť: 1970 kg, STK a EK platná do
08.04.2023.
1.
Fotodokumentácia k dispozícii u správcu.
15.02.2022
Stav vozidla podľa vyjadrenia dlžníka: Vadná spojka, klepe motor, asi
kluka, nefunkčné centrálne zamykania, brzdy sú na hranici životnosti v
alarmujúcom stave, iba jeden kľúč k autu, počet najazdených KM 310282
ku dňu 15.02.2022, nefunkčná klimatizácia, zničené tlmiče – vydávajú
zvuky pri prejazde nerovnosťami, na prednej kapote je mierna prasklina
po zrazení srnky, odtrhnuté dvierky na kryte nádrže, prasklina na hornej
kapote a začínajúca hrdza.
Príves nákladný (prívesný vozík), druh karosérie: DB skriňová, EVČ:
KN460YI, VIN: U5HV0630151RB0216, kategória: O1, stav: v premávke,
prevádzková hmotnosť 140 kg, maximálna celková hmotnosť 600 kg,
dátum stavu vozidla od 13.05.2005, rok výroby: 13.05.2005, farba:
strieborná metalíza pastelová.
2.
15.02.2022
Fotodokumentácia k dispozícii u správcu.
Stav vozidla podľa vyjadrenia dlžníka: vozík som dlho nepoužíval,

Súpisová Zabezpečovacie Sporný
hodnota právo
zápis

1.200
EUR

Nie

Nebol
§ 167h
vykonaný ZKR

200 EUR Nie

Nebol
§ 167h
vykonaný ZKR
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pneumatiky sú ojazdené, blatník je ohnutý asi po náraze, z jednej strany
zadných svetiel je prasknutý plastový kryt a asi aj elektrický kontakt je
nefunkčný.

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Hnuteľné veci uvedené vyššie sú predmetom speňažovania jednotlivo, teda každá hnuteľná vec sa ponúka
jednotlivo. Je možné podať jednu záväznú ponuku, avšak aby bolo zrejmé, na ktorú hnuteľnú vec sa vzťahuje
ponuka a za akú ponukovú sumu uvedenú v hodnote v EUR.
2. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu predaja po predchádzajúcej dohode so správcom
na tel. č. 0903 215 770, e-mailom: lukas.grezdo@gmail.com alebo písomne/osobne na adrese Streďanská
1537/14, 955 01 Topoľčany.
3. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 12 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
tohto oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ak 12. deň pripadne na deň pracovného pokoja, lehota končí
najbližší pracovný deň.
4. V lehote na predkladanie záväzných ponúk je záujemca povinný uhradiť ním navrhnutú kúpnu cenu na bankový
účet správcu SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s. najneskôr v posledný deň
lehoty na predkladanie záväzných ponúk. Do poznámky pri bankovom prevode záujemca uvedie „konkurz
Ladislav Hulkó“. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
5. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie:
• musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
• musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku,
○ pri fyzickej osobe nepodnikateľovi:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti;
○ pri právnickej osobe:
I. obchodné meno,
II. sídlo,
III. IČO,
IV. originál výpisu z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 1
mesiac,
V. podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra;
○ pri fyzickej osobe podnikateľovi:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
III. rodné číslo,
IV. vlastnoručný podpis fyzickej osoby,
V. fotokópiu preukazu totožnosti,
VI. výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac,
• musí obsahovať ponuku kúpnej ceny v eurách jednotlivo na každú hnuteľnú vec, o ktorú má záujemca
záujem, pričom najnižšia kúpna cena je 75% súpisovej hodnoty predmetnej hnuteľnej veci, t.j. pri por. č. 1
ŠKODA OCTAVIA 900 EUR a pri por. č. 2 prívesný vozík 150 EUR,
• musí obsahovať uvedenie, na ktorú hnuteľnú vec sa ponuka vzťahuje,
• musí byť doručená včas osobne, do elektronickej schránky správcu alebo poštou na adresu kancelárie
správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ Ladislav Hulkó – ZÁVÄZNÁ PONUKA
– NEOTVÁRAŤ“,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi,
• čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom.
6. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne, do elektronickej schránky správcu (číslo schránky:
E0006767524) alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia
ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá
nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca nebude
neprihliadať.
7. Predaj sa uskutoční za najvyššie ponúkanú cenu. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu
neprimeranosti všetky predložené ponuky. Za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami tohto ponukového konania. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom o tom,
ponuka ktorého záujemcu bude úspešná.
8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk v kancelárii správcu. Správca úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bude najvhodnejšia oznámi, že jeho
ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie úspešnému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Správca ako predávajúci uzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim kúpnu zmluvu
do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia úspešnému záujemcovi podľa bodu 8. tohto oznamu. Ak záujemca
odmietne uzatvoriť so Správcom kúpnu zmluvu, poruší tým podmienky verejného ponukového konania a teda
súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúknutej kúpnej ceny za hnuteľné veci. Takáto
zmluvná pokuta sa stáva súčasťou všeobecnej konkurznej podstaty.
10. Úspešný záujemca si prevezme hnuteľnú vec v takom stave, v akom sa momentálne nachádza. Správca
nezodpovedá za faktické ani právne vady, ktoré sú na predmetnej hnuteľnej veci. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
11. Úspešný záujemca, ako nový vlastník hnuteľnej veci (vozidla alebo vozíka), bude správcom v mene dlžníka
splnomocnený v kúpnej zmluve na vykonanie prevodu vlastníckeho práva pred príslušným okresným dopravným
inšpektorátom a zároveň budem mať nový vlastník v zmysle § 116 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke povinnosť osobne oznámiť orgánu Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva
k vozidlu, t.j. odhlásenie pôvodného vlastníka (predávajúceho) a nadobudnutie vozidla novým vlastníkom
(kupujúcim).
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V Topoľčanoch dňa 10.05.2022
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K028122
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:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany ako správca dlžníka: Mário
Števanka, nar. 11.12.1992, bytom 956 15 Kovarce č. 218, štátny občan SR, v zmysle § 167u ods. 1 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto o z n a m u j e m
svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Súčasne uvádzam, že neevidujem žiadne spory,
ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K028123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Moravitzová rod. Mandúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 569/17, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/74/2022 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/74/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 3.5.2022, sp.zn: 29OdK/74/2022-20 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Ingrid Moravitzová rod. Mandúrová, nar. 3.9.1969, bytom Hlavná 569/17, 946 14 Zemianska Olča,
Slovenská republika, podnikajúca pod obchodným menom: Ingrid Moravitzová, miesto podnikania Hlavná 569/17,
946 14 Zemianska Olča, IČO: 40 408 086 a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové
Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto
uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 88/2022 dňa
9.5.2022.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení,
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo
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

261

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- EUR a najviac 10.000,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je – Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatný preddavok.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K028124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Moravitzová rod. Mandúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 569/17, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/74/2022 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/74/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 3.5.2022, sp.zn: 29OdK/74/2022-20 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Ingrid Moravitzová rod. Mandúrová, nar. 3.9.1969, bytom Hlavná 569/17, 946 14 Zemianska Olča,
Slovenská republika, podnikajúca pod obchodným menom: Ingrid Moravitzová, miesto podnikania Hlavná 569/17,
946 14 Zemianska Olča, IČO: 40 408 086 a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové
Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto
uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 88/2022 dňa
9.5.2022.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s § 8 ods.
4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení, správca oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu sp.zn.: 29OdK/74/2022 S 296 v kancelárii
správcu na adrese: Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, 2. posch. počas úradných hodín v pracovných dňoch
Po-Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo e-mailom na adrese:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K028125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Moravitzová rod. Mandúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 569/17, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/74/2022 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/74/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
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(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potřebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako
správca dlžníka - Ingrid Moravitzová rod. Mandúrová, nar. 3.9.1969, bytom Hlavná 569/17, 946 14 Zemianska
Olča, Slovenská republika, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn.:
29OdK/74/2022-20 zo dňa 3.5.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor - Ingrid Moravitzová born. Mandúrová, date of bird
3th of September 1969, residency Hlavná 569/17, 946 14 Zemianska Olča, Slovak Republic, (hereinafter
only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Nitra, No.
29OdK/74/2022-20 dated on 3th of May 2022, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 88/2022 dňa 9.5.2022. Dňom
10.5.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 88/2022 on 9th of May
2022. Bankruptcy was declared on 10th of May 2022.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).
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. Richard Schwarz, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring hereinafter only BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45
days from the permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with
the trustee to the address: JUDr. Richard Schwarz , trustee, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, Slovak
Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 10.5.2022.
The date 10th 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
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy, also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by en cashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
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 necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link:https: //www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on
the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
is alleged incurrency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu
uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom
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upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Richard Schwarz, správca/trustee

K028126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Buzás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajka 83, 935 51 Bajka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1973
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/6/2022 S 1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/6/2022
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu Ján Buzás, nar. 18.03.1973, bytom 935 51 Bajka 83, zverejňuje v
zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty vo forme inej majetkovej hodnoty, vyplatenej
poisťovateľom na účet správcu po vypovedaní zmluvy o životnom poistení správcom.
Iná majetková hodnota
Číslo Iná majetková hodnota
zložky
5.
odbavné

Zmluva o životnom poistení č.9201721321 u poisťovateľa: Generali Poisťovňa, a.s.
Výpoveď zmluvy správcom

V Nitre, dňa 10.05.2022

Insolvencia, k. s, správca
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K028127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Števo Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wilsonovo nábrežie 191 / 178, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/7/2022 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/7/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v zmysle §167l ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
o pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka: Erik Števo, nar. 30.08.1972, Wilsonovo nábrežie 191/178, 949 01 Nitra, dňa
27.04.2022 obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:
·

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005,v celkovej výške:
7.454,92 EUR.

Mgr. Erik Štorek, Správca

K028128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašek Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kozmálovce 1, 935 21 Veľké Kozmálovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/87/2022 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/87/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 31OdK/87/2022 S293 možno nahliadať v
sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9,00 hod do 11,00 hod a od 13,00
hod do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú
písomne na adresu kancelárie správcu, e-mailom alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne číslo 0905661269 a e-mailovú adresu: pinter@akpinter.sk .
JUDr. Tomáš Pintér správca
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K028129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašek Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kozmálovce 1, 935 21 Veľké Kozmálovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/87/2022 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/87/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Pintér správca dlžníka Ján Jašek, narodený 12.04.1970, bytom 935 21 Veľké Kozmálovce, týmto v
súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného
veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je v VÚB, a.s., IBAN SK69 0200 0000 0040 0407 6158. Kaucia
sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad o úhrade
veriteľ doručí na adresu sídla správcu. 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. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm. a) musí byť podané na predpísanom tlačive.

K028130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašek Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kozmálovce 1, 935 21 Veľké Kozmálovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/87/2022 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/87/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca v oddlžení dlžníka : Ján Jašek,
narodený 12.04.1970, bytom 935 21 Veľké Kozmálovce ( ďalej len „Dlžník“), oznamujem že, Uznesením
Okresného súdu Nitra sp. zn.: 31OdK/87/2022 – 17 zo dňa 04.05.2022 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a
za správcu bol ustanovený JUDr. Tomáš Pintér, sídlo kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, značka
S293. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 89/2022 dňa 10.05.2022. V
zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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. Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka,
od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške
uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a
sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené
podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy Ján
Jašek, narodený 12.04.1970, bytom 935 21 Veľké Kozmálovce (hereinafter referred to as "debtor") we are
obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra 31OdK/87/2022 – 17 on date 04.05.2022
bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published
on 10.05..2022. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge
their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their
claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the
bankruptcy trustee to the address: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská
republika.. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be
taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable. The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered
receivable. The registration has to provide information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. In case
of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the security
right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§
28, section 4BRA). The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be registered in Euro currency. Documents proving the information provided in the registration form have to
be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in
the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated.
Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered
security rights lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose
place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.
JUDr. Tomáš Pintér, trustee of the bankrupt.

K028131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Rafael
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E. B. Lukáča 1359/7, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1971
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/51/2022 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/51/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka: Juraj Rafael, narodený 23.01.1971, bytom E. B. Lukáča 1359/7, 945 01 Komárno,
podnikajúci pod obchodným menom: Juraj Rafael, s miestom podnikania E. B. Lukáča 1359/7, 945 01
Komárno, IČO: 46 275 282, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.03.2012, sp. zn.:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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23OdK/51/2022 týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje, že ku dňu
povinnosti spísať majetok, nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstate
zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K028132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Czina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1042/14, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1970
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/197/2021 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/197/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

ADVO INSOLVENCY, k.s., správca dlžníka: Štefan Czina, narodený 28.04.1970, bytom Staničná 1042/14, 946
03 Kolárovo, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Czina, s miestom podnikania Staničná 1042/14,
946 03 Kolárovo, IČO: 46 837 175, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 04.05.2013, sp. zn.:
23OdK/197/2021 v súlade s ustanovením § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje vylúčenie súpisovej zložky č. 1, ktorá bola zverejnená v súpise
majetku všeobecnej podstaty v OV č. 227/2021 zo dňa 26.11.2021.

Dôvod vylúčenia súpisovej zložky majetku: V súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR súpisové zložky prestali podliehať
konkurzu.

V Nitre, dňa 10.05.2022

ADVO INSOLVENCY, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K028133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Slamka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rišňovce 754, 951 21 Rišňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1975
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/17/2022 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/17/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka – iná majetková hodnota

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca dlžníka: Jaroslav Slamka, narodený 02.02.1975,
bytom 951 21 Rišňovce 754, podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Slamka, s miestom podnikania
951 21 Rišňovce 754,IČO: 43 232 094, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 19.08.2021, sp. zn.:
23OdK/17/2022 vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku
dlžníka – inej majetkovej hodnoty, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, súpisová zložka č. 1, zverejnené
v OV č. 72/2022 zo dňa 13.04.2022.
Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na info@insolvency.sk

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie
správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE – Jaroslav Slamka - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy
odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.

2. Záujemcovia o kúpu majetku dlžníka v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený v Tatrabanke, a.s., IBAN: SK55
1100 0000 0029 2988 2865. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na
účet správcu. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom
na účet správcu.

3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania,
vráti správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa
tohto bodu poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná,
sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
· presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri
právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný
podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 3 mesiace,
· ponuku kúpnej ceny v EUR.

5. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.

6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba
úspešného účastníka. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky
náklady predaja znáša úspešný záujemca.

7. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená
osoba podľa § 167r ods. 4 ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol
úspešný záujemca, správca záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní,
od uplatnenia práva oprávnenou osobou.

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

9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená
záloha vo výške 15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu
zmluvu so správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej
zálohy.

10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu,
že jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia
ponukového konania.

11. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.

12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ADVO INSOLVENCY, k.s.

K028134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronské Kľačany 371, 935 29 Hronské Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/37/2022 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/37/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Peter Molnár, nar. 15.5.1982, bytom 935 29 Hronské Kľačany, Slovenská republika, fyzická osoba podnikajúci
pod obchodným menom: Peter Molnár, miesto podnikania: Hronské Kľačany 371, 935 29 Hronské Kľačany, IČO:
48 063 673, pod spisovou značkou správcovského spisu 31OdK/37/2022 S296, oznamuje, že 1. kolo verejného
ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 25.4.2022 na predaj majetku dlžníka
zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden záujemca
JUDr.Richard Schwarz, správca

K028135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronské Kľačany 371, 935 29 Hronské Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/37/2022 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/37/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Peter Molnár, nar. 15.5.1982, bytom 935 29 Hronské Kľačany, Slovenská republika, fyzická osoba podnikajúci
pod obchodným menom: Peter Molnár, miesto podnikania: Hronské Kľačany 371, 935 29 Hronské Kľačany, IČO:
48 063 673, pod spisovou značkou správcovského spisu 31OdK/37/2022 S296, v súlade s ust. § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej tiež „ZKR“), vyhlasuje
verejné ponukové konanie na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a
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vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s
následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený
v Obchodnom vestníku SR č. 72/2022 dňa 13.4.2022.
Podmienky II. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA - konkurz 31OdK/37/2022 - neotvárať", do 31.5.2022 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v
deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 31.5.2022 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 31.5.2022
sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne
poskytne najvyššiu ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Správca upozorňuje účastníkov verejného ponukového konania na právo vykúpiť vec z konkurznej podstaty
oprávnenou osobou v zmysle ust. § 167r ZKR.
11) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
12) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
13) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca
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K028136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ladislav Szöllösi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pávia 811/29, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/207/2021 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/207/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 23.9.2021, sp.zn: 27OdK/207/2021-21 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Ing. Ladislav Szöllösi, nar. 4.1.1962, bytom Pávia 811/29, 945 01 Komárno, Slovenská
republika, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ladislav Szöllösi, so sídlom Pávia 811/29, 945 01 Komárno,
IČO: 33 619 565, a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname
správcov MS SR zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil
dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 187/2021 dňa 29.9.2021.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že po speňažení majetku všeobecnej podstaty (okrem „inej majetkovej
hodnoty“) a oddelenej podstaty dlžníka a po odčítaní nákladov konkurzu-pohľadávok proti podstate pridelených
k všeobecnej podstate a oddelenej podstate, bol vykonaný rozvrh výťažku majetku dlžníka s pomerným
uspokojením prihlásených nezabezpečených veriteľov dlžníka a bolo vykonané uspokojenie zabezpečených
veriteľov.
Správca po zistení, že bol splnený rozvrh výťažku 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, týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Ing. Ladislav Szöllösi, nar. 4.1.1962, bytom Pávia 811/29,
945 01 Komárno, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ladislav Szöllösi, so sídlom
Pávia 811/29, 945 01 Komárno, IČO: 33 619 565, sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku
SR sa tento konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K028137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Takácsová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Harčáš 61, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/270/2021 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/270/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Eva Takácsová, nar. 25.04.1966, bytom Veľký Harčáš 61, 945 01 Komárno, týmto v súlade s ust. § 167l
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 06.05.2022 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo:
Obec
PSČ:
35807598 Pribinova
25
Bratislava 811 09

Štát
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
2 503,93 €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K028138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mašír Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 527 / 8A, 951 93 Topoľčianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/51/2022 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/51/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Miloš Mašír, nar.
27.1.1982, bytom SNP 1259/1B, 951 93 Topoľčianky, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 10.05.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.
V Nitre, dňa 10.05.2022
JUDr. Milada Koukalová, správca

K028139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pihík Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 98 / 192, 956 31 Krušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/5/2022 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/5/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 30OdK/5/2022 zo dňa 21.1.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Igor Pihík, nar. 13.2.1977, bytom Krušovce, Štefaniková 98/102Z.. Zároveň týmto uznesením do funkcie
správcu ustanovil JUDr. Marianu Zavackú, Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 19/2022 dňa 28.1.2022. Účinky konkurzu nastali dňa 29.1.2022.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Igor Pihík, nar. 13.2.1977, bytom Krušovce, Štefanikova 98/192, v
zmysle § 167v, ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku predloženého
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úpadcom zo dňa 11.10.2021, úpadca nie je vlastníkom majetku väčšej hodnoty.
Na základe týchto skutočnosti, po tom, čo správca zistil podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v § 167t, ods.1, oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Igor Pihík, nar. 13.2.1977, bytom
Krušovce, Štefanikova 98/192 z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Správca JUDr. Mariana Zavacká

K028140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vincent Virág
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavé Vozokany 89, 935 69 Plavé Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1967
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/19/2022 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/19/2022
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
ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka Vincent Virág, nar. 08.11.1967, bytom Plavé Vozokany 89,
935 69 Plavé Vozokany, sp. zn.: 31OdK/19/2022 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle
ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K028141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávnik 367, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1981
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/244/2021 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/244/2021
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka – motorové vozidlo

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca dlžníka: Štefan Szabó, nar. 09.07.1981, bytom Trávnik
367, 946 19 Trávnik, sp. zn.: 29OdK/244/2021 vyhlasuje v zmysle prísl. ust. ZKR I. kolo ponukového konania
na speňaženie majetku dlžníka – motorového vozidla, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, súpisová
zložka č. 1, zverejnené v OV č. 72/2022 zo dňa 13.04.2022.
Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať správcu e-mailom na info@insolvency.sk

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie
správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE – Štefan Szabó - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy
odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené
najneskôr v posledný deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky
doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať.

2. Záujemcovia o kúpu majetku dlžníka v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený v Tatrabanke, a.s., IBAN: SK55
1100 0000 0029 2988 2865. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na
účet správcu. Doklad o úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom
na účet správcu.

3. Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania,
vráti správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa
tohto bodu poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná,
sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.

4. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej musí
obsahovať:
· presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno,
priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri
právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra
alebo iného registra; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný
podpis fyzickej osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 3 mesiace,
· ponuku kúpnej ceny v EUR.
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5. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.

6. Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba
úspešného účastníka. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky
náklady predaja znáša úspešný záujemca.

7. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená
osoba podľa § 167r ods. 4 ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol
úspešný záujemca, správca záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní,
od uplatnenia práva oprávnenou osobou.

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

9. Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v prípade,
ak bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená
záloha vo výške 15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu
zmluvu so správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej
zálohy.

10. Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu,
že jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia
ponukového konania.

11. Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.

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

ADVO INSOLVENCY, k.s.
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K028142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Buzás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajka 83, 935 31 Bajka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1973
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/6/2022 S 1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/6/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I.kolo verejného ponukového konania
Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu: Ján Buzás, nar. 18.03.1973, bytom Modrany Bajka 83, 935 51 Bajka,
podľa ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len "ZoKR"), vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
(osobného motorového vozidla) zapísaného do súpisu ako súpisová zložka majetku č. 1, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku pod číslom 59/2022 zo dňa 25.03.2022.
Súpisová hodnota hnuteľnej vecí zapísanej do súpisu pod č. 1 predstavuje 800,00 EUR.
Číslo Značka
Evidenčné číslo
Dátum
zložky
1.evidencie
1.
Škoda Felicia EFF 613, LV
221EM
-červená
metalíza, 17.09.1999
obsah 1,3, výkon 50 kw manuálna prevodovka, hatchback 5dv

VIN

Podiel Počet km

TMBEFF613X7099662 1/1

200-250
tisíc km

Súpisová
hodnota
800

Vozidlo je používané úpadcom bežným spôsobom pre jeho potreby a potreby členov rodiny. Stav vozidla
zodpovedá jeho veku (23 rokov), známky popraskania a odlupenia časti laku na karosérií vozidla na rôznych
miestach, vo vnútri vozidla čierno-šedá látka na sedadlách s určitým motívom. Vozidlo je však funkčné a denne
používané.
V prípade záujmu, je možné správcu požiadať o zaslanie fotografií stavu interiéru a exteriéru vozidla, zaslaním
požiadavky na email správcu: spravca@insolvenciaks.sk.
Podmienky I. kola ponukového konania:
1. Záujemca je povinný doručiť ponuku správcovi písomne, a to buď v listinnej forme v zalepenej obálke s
označením „BUZAS - 23OdK/6/2022 – ponukové konanie“ poštou alebo osobne na adresu kancelárie správcu
Insolvencia, k.s., Školská 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, alebo v elektronickej forme do elektronickej
schránky správcu s názvom „Správca - Insolvencia, k. s.“, číslo schránky: E0007070795, uri:
ico://sk/48485357_00679, pričom predmet elektronickej správy musí byť označený ako „BUZAS - 23OdK/6/2022
– ponukové konanie“.
2. Lehota na doručovanie ponúk končí dňa 02.06.2022 vrátane.
3. Ponuka musí obsahovať nasledujúce podstatné náležitosti:
4. Označenie predmetu speňažovania, na ktorý sa jeho ponuka vzťahuje, a to najmenej uvedením čísla súpisovej
zložky majetku podľa súpisu;
5. Ponúkanú kúpnu cenu za predmet speňažovania; pre I. kolo ponukového konania je stanovené, že
ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako 90% zo súpisovej hodnoty, t. j. nie nižšia ako 720,00 EUR.
6. Doklad o zaplatení zábezpeky;
7. 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;
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8. Telefónne číslo alebo e-mail záujemcu, ak záujemca nemá aktivovanú na doučovanie elektronickú schránku;
9. Číslo bankového účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zábezpeka, ak jeho ponuka nebude vyhodnotená
ako víťazná;
10. Vyhlásenie záujemcu, že bezvýhradne súhlasí s týmito podmienkami ponukového konania a nemá žiadne
záväzky voči úpadcovi;
11. 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.
12. Záujemca je oprávnený podať do ponukového konania len jednu ponuku, inak je správca oprávnený všetky
jeho ponuky neprihliadať.
13. Správca je oprávnený neprihliadať na ponuku, ktorá nebude doručená včas, nebude obsahovať podstatné
náležitosti podľa bodu 3 až 12 týchto podmienok ponukového konania alebo nebude riadne označená podľa bodu
1 týchto podmienok ponukového konania alebo bude ponúknutá nižšia kúpna cena, ako je minimálne stanovená
týmito podmienkami.
14. Záujemca je povinný zložiť zábezpeku vo výške 100 % z ponúkanej kúpnej ceny, a to výlučne
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet správcu IBAN: SK60 7500 0000 0040 2778 1861,
BIC/SWIFT: CEKOSKBX, pod variabilným symbolom: 2362022. 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.
15. 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.
16. Otváranie doručených ponúk a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční v lehote do desať 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.
17. 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.
18. Zábezpeka zložená víťazom ponukového konania sa v plnej výške započíta na úhradu kúpnej ceny.
19. Záujemcom, ktorých ponuka nebola vyhodnotená ako víťazná, bola odmietnutá alebo správca na ich ponuku
neprihliada, vráti správca zloženú zábezpeku v plnej výške v lehote desať pracovných dní od skončenia
ponukového konania.
20. 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.
21. 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. V
takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 80 % zo sumy zloženej zábezpeky.
22. Všetky náklady a správne poplatky súvisiace s prevodom predmetu speňažovania na dopravnom inšpektoráte
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je povinný znášať víťaz ponukového konania (správny poplatok a osvedčenie podpisu správcu pred notárom pre
vydanie splnomocnenia na prepis úspešnému záujemcovi) a sám si vybavuje prepis vozidla na dopravnom
inšpektoráte na základe plnomocenstva za tým účelom vystaveného správcom úpadcu.
23. Záujemca nemá nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s účasťou v ponukovom konaní,
ani v súvislosti s prepisom vozidla na dopravnom inšpektoráte.
24. Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu; rovnako je správca
oprávnený ponukové konanie zrušiť, ak by sa medzičasom hodnota predmetu speňažovania zvýšila oproti
hodnote, aká tu bola v čase vyhlásenia tohto ponukového konania, a to aj po vyhodnotení ponukového konania.
Povinnosť správcu ani úspešného záujemcu uzavrieť zmluvu zanikne, ak sa predmet speňažovanie zničí či inak
zanikne alebo sa podstatným spôsobom zmenil jeho stav oproti stavu v čase vyhlásenia ponukového konania.
25. Predmet speňažovania sa speňažuje v stave v akom stojí a leží.
26. Záujemca doručením ponuky vyjadruje bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami ponukového konania.
V Nitre, dňa 10.05.2022

Insolvencia, k. s., správca

K028143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Novotný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/49/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/49/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka Ján Novotný, nar. 12.08.1958, bytom 955 01 Topoľčany , č. k.
23OdK/49/2022.
Súpisová zložka majetku č.1 – Nehnuteľný majetok (súbor nehnuteľností)

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Topoľčany, katastrálny odbor a to nehnuteľnosti evidované na
liste vlastníctva:

1.1 List vlastníctva č. 387, k.ú. Horné Obdokovce

a) pozemok parc.č.296/31, parc.reg. „C-KN“ o výmere 504m2, označené na liste vlastníctva ako vodná plocha,
evidované na liste vlastníctva č.387, pre k.ú. Horné Obdokovce spoluvlastnícky podiel 1/600 k celku. Výmera
pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel: 0,84m2

b) pozemok parc.č.296/32, parc.reg. „C-KN“ o výmere 294m2, označené na liste vlastníctva

ako záhrada,
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evidované na liste vlastníctva č. 387, pre k.ú. Horné Obdokovce spoluvlastnícky podiel 1/600 k celku. Výmera
pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel: 0,49m2

1.2 List vlastníctva č.1360, k.ú. Horné Obdokovce

a) pozemok parc.č.433/11, parc.reg. „E-KN“ o výmere 29843m2, označené na liste vlastníctve ako orná pôda,
evidované na liste vlastníctva č. 1360 pre k.ú. Horné Obdokovce spoluvlastnícky podiel 1/60 k celku. Výmera
pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel: 497,383m2

b) pozemok parc.č.533/4, parc.reg. „E-KN“ o výmere 20091m2, označené na liste vlastníctva ako orná pôda,
evidované na liste vlastníctva č. 1360, pre k.ú. Horné Obdokovce spoluvlastnícky podiel 1/60 k celku. Výmera
pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel: 334,85m2

1.3. List vlastníctva č. 838, k.ú. Horné Obdokovce
a) pozemok parc.č.296/5, parc.reg. „E-KN“ o výmere 2446m2, označené na liste vlastníctva ako orná pôda,
evidované na liste vlastníctva č. 838, pre k.ú. Horné Obdokovce spoluvlastnícky podiel 1/600 k celku. Výmera
pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel: 4,076m2

Súpisová hodnota súboru
jedentisícjednosto EUR

nehnuteľností

za

súpisovú

zložku

majetku

č.1:

1100,-€,

slovom:

V Nových Zámkoch dňa 09.05.2022

JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K028144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Šamu
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove 378, 946 33 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/44/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/44/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S
1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: .: 28OdK/44/2022 zo dňa
28.02.2022 ustanovená za správcu majetku dlžníka Gabriel Šamu, nar. 11.10.1968, bytom Okoličná na Ostrove
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378, 946 33 Okoličná na Ostrove.
(ďalej ako „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167h, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Gabriel Šamu, nar.
11.10.1968, bytom Okoličná na Ostrove 378, 946 33 Okoličná na Ostrove končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka .: Gabriel Šamu, nar. 11.10.1968,
bytom Okoličná na Ostrove 378, 946 33 Okoličná na Ostrove pod sp. zn.: 28OdK/44/2022 zrušuje.

V Nových Zámkoch 10.05.2022
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K028145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kisler
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska ulica 855/243, 951 13 Branč - Veľká Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1970
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/5/2022 S1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/5/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu: Štefan Kisler, nar. 11.09.1970, bytom Nitrianska ulica 855/243, 951
13 Branč-Veľká Ves, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK
DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty,
a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka zrušuje.
Podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.“
Insolvencia, k. s., správca

K028146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trávnik 367, 946 19 Trávnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1981
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/244/2021 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/244/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca dlžníka: Štefan Szabó, nar. 09.07.1981, bytom Trávnik
367, 946 19 Trávnik, sp. zn.: 29OdK/244/2021 týmto v zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok zapísal do zoznamu pohľadávok nezabezpečené pohľadávky
veriteľov:

·

Slovensk konsolidačná, a.s., sídlo: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 v celkovej
sume prihlásenej pohľadávky: 275,00 €. Pohľadávky boli zapísané do konečného zoznamu pohľadávok
pod poradovými číslami 15 a 16.

ADVO INSOLVENCY, k.s.

K028147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 1933/16, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/56/2022 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra

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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28OdK/56/2022
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Michal Dávid, nar. 29.03.1988,
bytom: Nitrianska 1933/16, 927 05 Šaľa - Veča (ďalej ako „Dlžník“), vo veci oddlženia Dlžníka konkurzom,
vedenom pod sp.zn.: 28OdK/56/2022, týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku
všeobecnej podstaty nasledovne.
Na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých Dlžníkom a informácií poskytnutých od dožiadaných subjektov, nebola zistenia existencia
žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. § 167h ZoKR.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
V Nitre dňa 10.05.2022

JUDr. Roman Nagy, správca

K028148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 1933/16, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/56/2022 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/56/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Michal Dávid, nar.
29.03.1988, bytom: Nitrianska 1933/16, 927 05 Šaľa - Veča (ďalej ako „Dlžník“), vo veci oddlženia Dlžníka
konkurzom, vedenom pod sp.zn.: 28OdK/56/2022, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty podľa
ust. § 167j ods. 1 ZoKR oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka postupom podľa ust. § 166i ods.
1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Podľa ust. § 166i ods. 2 ZoKR: „Iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na
posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, správca vykoná na podnet veriteľa, ak
veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má
nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo
určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
S ohľadom na uvedené týmto správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na šetrenie pomerov
Dlžníka predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení na bankový účet vedený v mBank S.A.,
pobočka zahraničnej banky, číslo účtu /IBAN/: IBAN: SK33 8360 5207 0042 0322 1813, v lehote najneskôr do 15
dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 10.05.2022

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

K028149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roland Szalai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Záhradami 50/17, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/39/2022 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/39/2022
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty: V Obchodnom vestníku č. 84/2021 zo dňa 03.05.2022 bol
zverejnený súpis všeobecnej podstaty dlžníka:

vylučuje súpisové zložky:

Súp.č. LV Parcelné číslo Katastrálne územie Obec Druh stavby Súpisné číslo Štát Spoluvlastnícky podiel Súpisová hodnota
1.
599 10515/156
Gbelce
Gbelce dom
50
SR 1/6
4 060,-Eur

2.

599

10515/156

Gbelce

Gbelce

Zastavaná plocha a nádvorie

607

SR

1/6

910,- Eur

zo súpisu všeobecnej podstaty dlžníka Roland Szalai, nar. 24.02.1974, bytom Gbelce, Pod Záhradami
50/17, podnikajúci pod obchodným menom: Roland Szalai, s miestom podnikania Gbelce, Pod Záhradami
50/17, IČO: 46 712 038 , sp.zn: 29OdK/39/2022 S1321 a to z dôvodu, že sa uvedenú položku si dlžník uplatnil
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Ing. Aneta Ponesz, správca

K028150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Herda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 585/63, 951 97 Žitavamy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/16/2022 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/16/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka Dušan Herda, nar. 09. 02. 1983, bytom Žitavany, Fraňa Kráľa 585/63 (ďalej tiež ako "dlžník")
týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR")
zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Nitre, dňa 10.05.2022
JUDr. Marián Dobiš, správca

K028151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brieška Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovská 380 / 9, 966 54 Tekovské Nemce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 40/I. p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/83/2022 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/83/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES, ako správca
dlžníka: JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca dlžníka: Miloš Brieška, nar.: 07.10.1986, bytom: Tekovská 380/9, 966
54 Tekovské Nemce, SR Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra 30dK/83/2022 zo dňa
28.4.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované
v Obchodnom vestníku č. 85/2022 dňa 04.05.2022. Dňom 05.05.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú
povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na
adresu: JUDr. Róbert Hipp, MBA, Farská 40/I.p., 949 01 Nitra, k číslu konania: 30dK/83/2022 S 1487. Prihláška
musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje
pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom,
ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením
majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí ja znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justiceg.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní. Na prihlášky, ktoré nebudú
spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom konaní
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZoKR. Invitation to lodge a
claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May
2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the District Court in Nitra,
No. 30dK/83/2022 dated 28.4.2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor: JUDr. Róbert HIPP,
MBA, správca dlžníka Miloš Brieška, nar.: 07.10.1986, bytom: Tekovská 380/9, 966 54 Tekovské Nemce, SR
(ďalej len ,,úpadca - dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare). This resolution of the District Court Nitra was
published in Commercial Bulletin no. 85/2022 on 4.5.2022 Bankruptcy was declared on 5.5.2022. According
to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafteronly „the BRA“) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy prodecure in one original to the bankruptcy trustee to the adress: JUDr. Róbert Hipp, MBA,
ul. Farská 40/I.p., 949 01 Nitra, Slovenská republika, to the No. 30dK/83/2022 S1487. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ranking of the satisfaciton of the claim from the creditor and of the debtor, the legal casue of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of teh insterests; the application of claim has to be dated and signed.
Creditors whose claims depen on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way.
They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims
secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which
the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the applicaton of claim have to be anclosed to the application of claim. A creditor
who is the accounting entity in the application form inclue a statement indicating whether a claim is
recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slvoak Republic must proceed
according the Council Regulation No. 1346/2000 on insolvency proceedings. Any application of claims that
will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an expert opinion (in
case of non-financial claim) will not be attached to the applicaton of claim or lodgement of claim which
will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security
rights become extinct after the application period elapses. The trustee or the court do not have the duty
to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.The
creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.
JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca

K028152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Kozmová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 1745/35, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/125/2020 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/125/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

PRERADENIE MAJETKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY DO ODDELENEJ PODSTATY:
JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Zlatica Kozmová, nar.: 15.08.1965, bytom Slovenská 1745/35, 946 03
Kolárovo, na základe uplatnenia pohľadávok zabezpečeného veriteľa v konkurznom konaní preraďuje nehnuteľný
majetok zaradený do všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa:
Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 nasledovne:

Č.zl.
4.
5.
6.

Druh pozemku
Záhrada
Zastavaná
a nádvorie
Rodinný dom

plocha

LV č. Parcela č.

Parcela
Súp.č. reg.

3157 28451/116

C

3157 28451/233

C

3157 28451/233 1745

C

Umiestnenie
pozemku
Intravilán
Intravilán
Intravilán

Výmera
m2

v

Podiel

Katastrálne
územie

1059

1/1

Kolárovo

342

1/1

Kolárovo

1/1

Kolárovo

Súpisová
hodnota

76 400 EUR

v Nitre dňa 05.05.2022
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JUDr. Ladislav Barát
správca

K028153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Vilim
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turzovka- Stred 300, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/35/2022/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/35/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, v konkurznej veci dlžníka
Michal Vilim, nar. 25.05.1993, trvale bytom Turzovka - Stred 300, 023 54 Turzovka, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje
súpis majetku, ktorý bol zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty- bez majetku.
V Ružomberku dňa 10.05.2022
JUDr. Michal Brož, správca

K028154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzúrik Zdeno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš 0, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/132/2021 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/132/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vec:

Informácia o výsledku ponukového konania

Dolu podpísaná JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, zapísaná v zozname
konkurzných a reštrukturalizačných správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod
značkou S 1486 (ďalej len „SKP“) ako konkurzný správca dlžníka Zdeno Dzúrik, nar. 09.02.1948, trvale bytom
031 01 Liptovský Mikuláš, korešpondenčná adresa: Priehradná 2, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „Dlžník“)
týmto informuje o výsledku I. kola verejného ponukového konania nasledovne:
SKP vyhlásila I . kolo verejného ponukového konania (opakované) na predaj nehnuteľného majetku zverejnenom
v Obchodnom vestníku OV č. 78/2022 dňa 25.04.2022 zapísaného v súpise majetku Dlžníka zverejnenom v
obchodom vestníku OV 57/2022 dňa 23.03.2022 ako POZEMKY pod por.č. 1/ až 458/ v znení opráv
zverejnených v obchodom vestníku OV 74/2022 dňa 19.04.2022 a v doplnenom súpise majetku zverejnenom v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obchodom vestníku OV 74/2022 dňa 19.4.2022 ako POZEMKY pod por. č. 459 / až 461/ (ďalej len ,,nehnuteľné
veci“). Na predkladanie ponúk SKP stanovila lehotu 10-tich dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku.
V lehote stanovenej na predkladanie ponúk pre verejné ponukové konanie bolo do kancelária správcu doručených
13 ponúk, pričom záujemca s por. č. 11 ponúkol najvyššiu kúpnu cenu (3053 €).
V prípade ak oprávnená osoba podľa ust. §-u 167 r ods. 2 ZKR v zákonom stanovenej lehote neprejaví so
súhlasom Dlžníka záujem vykúpiť tento majetok, SKP uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom č. 11.

V Martine, dňa 09.05.2022

JUDr. Marína Gallová, správca

K028155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budvesel Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbrava 143, 032 12 Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/104/2021 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/104/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Lubomír Kadura, správca dlžníka: Ján Budvesel, nar. 17.05.1991, trvalý pobyt Dúbrava 143, 032 12
Dúbrava, podnikajúci pod obchodným menom Ján Budvesel, s miestom podnikania Dúbrava 143, 032 12
Dúbrava, IČO: 47 071 826, týmto v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že majetok dlžníka tvoriaci
všeobecnú podstatu:
Osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf, VIN: WVWZZZ1JZYD134677, EČV: LM149DN, rok výroby: 1999
prestáva podliehať konkurzu v zmysle § 167p ods. 2 ZKR vzhľadom na skutočnosť, že majetok sa nepodarilo
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní.

Mgr. Lubomír Kadura, správca

K028156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budvesel Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúbrava 143, 032 12 Dúbrava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/104/2021 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/104/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Ján Budvesel, nar. 17.05.1991, trvalý pobyt Dúbrava 143, 032 12 Dúbrava, podnikajúci pod
obchodným menom Ján Budvesel, s miestom podnikania Dúbrava 143, 032 12 Dúbrava, IČO: 47 071 826 som
postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník Ján Budvesel nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje a v súlade s § 167v
ods. 4 ZKR zaniká funkcia správcu.

Mgr. Lubomír Kadura
správca

K028157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurčina Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Babín 324, 029 52 Babín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/17/2021 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/17/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE SÚVISIACE SO SPEŇAŽOVANÍM MAJETKU PODLIEHAJÚCEMU KONKURZU

Mgr. Miroslava Śufáková, , so sídlom kancelárie:. Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Peter Kurčina, nar. 03.09.1976, trvale bytom Babín 324, 029 52 Babín, sp.zn.: 1OdK/17/2021 týmto
najmä podľa § 167n ods. 1 ZKR, vyhlasujem 3. kolo verejného ponukového konania na speňaženie nasledovnej
časti majetku dlžníka, zverejneného v OV č. 60/2022 dňa 28.03.2022 – obchodný podiel o veľkosti 100%
základného imania obchodnej spoločnosti PETREXX s.r.o. celková súpisová hodnota: 500,- EUR:

NEHNUTEĽNOSŤ:

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK – súbor vecí

Por. Popis
č.

Súpisová
hodnota

Dôvod zápisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti PETREXX
s.r.o., IČO: 50 721 399, so sídlom Babín 524, 029 52 Babín, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 67184/L
SPOLU:

Deň vydania: 13.05.2022
500 €

Výpis z Obchodného registra
OS
Žilina
a súčinnosť
Dlžníka

500 €

Všeobecná súpisová hodnota: 500,- EUR

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „Kurčina-ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne v úradných hodinách na adresu kancelárie
správcu: Mgr. Miroslava Šufáková, Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina, a to v lehote 15 dní od uverejnenia
oznámenia o vyhlásení VPK v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť deň nasledujúci potom čo je
tento oznam zverejnený v OV. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
2. Majetok dlžníka sa predáva ako súbor majetku, tzn. je vylúčené nadobúdať ho samostatne, jednotlivo.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku.
4. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 100 % EUR ponúknutej kúpnej ceny,
a to bezhotovostným platobným prevodom na účet Správcu:., Tatra banka, a.s., IBAN: SK
8511000000002920889358 tak, aby uvedené finančné prostriedky boli pripísané na účet Správcu
najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk.

5. Ponuka musí obsahovať, inak je správca oprávnený ju odmietnuť:

a. Identifikačné údaje záujemcu spolu s rodným menom aj priezvisko, rodným číslom (na účely vyhotovenia
zmluvy) spolu s telefonickým a e-mailovým kontaktom,
b. Výšku ponúkanej kúpnej ceny,
c. Uvedenie čísla účtu, na ktorý ma byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
d. Vyhlásenia záujemcu:
· že preložená ponuka je záväzná,
· že ponúkaná kúpna cena je splatná pred podpisom kúpnej zmluvy na výzvu správcu,
· že záujemca súhlasí s podmienkami kúpnej zmluvy vyhotovenej správcom,

6. Prijatá bude ponuka s najvyššou ponúkanou kúpnou cenou.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízku najvyššiu ponuku, resp. všetky ponuky.
8. V prípade, že záujemca s víťaznou ponukou odmietne na výzvu správcu uzavrieť kúpnu zmluvu, je
povinný zaplatiť v prospech účtu konkurznej podstaty zmluvnú pokutu za porušenie tejto povinnosti vo
výške zloženej zábezpeky.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel.č: 0910 583 593, 0948 066 583.

V Žiline dňa 10.05.2022
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Mgr. Miroslava Šufáková
Správca konkurznej podstaty

K028158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Konštiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ondreja Meszaroša 610/25, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.5.1989
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/288/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/288/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka , dlžník je vlastníkom žiadneho majetku. na ktorú bola uplatnená
Nepostihnuteľná čast obydlia.
§ 167v ZKR - Zrušenie konkurzu - Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka konkurz na majetok dlžníka Vladimír Konštiak,
Ondreja Meszarosa 610/25, 013 03 Varín ruší.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky

K028159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SK - METAL, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 433 128
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/5/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/5/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu
SK – METAL, s.r.o. - peňažná pohľadávka
Predmet speňaženia:
Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. úpadcu SK – METAL, s.r.o., so sídlom Kukučínova
2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128 (ďalej len „Úpadca“), na základe záväzného pokynu
príslušného orgánu vyhlasuje dňom 16.05.2022 v poradí štvrté kolo ponukového konania na speňaženie
nasledovného majetku Úpadcu:
Peňažná pohľadávka: Dlžník: Seong Duk Lee, nar. 12.10.1969, podľa zápisu v Obchodnom registri Okresného
súdu Žilina jediný štatutárny orgán (konateľ) Úpadcu, so vznikom funkcie konateľa Úpadcu od 27.11.2012, ktorý je
cudzincom - občanom Kórejskej republiky, s trvalým pobytom v domovskej krajine Dongsinzcha Apt. 202-1702,
Hyunhwa – Ri, Anjoong-Up, Kyunggi, Kórejská republika, s udeleným povolením na trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky, Ametystová 620/3, 010 09 Žilina – Bytčica (ďalej len „Dlžník“). Právny dôvod vzniku:
Pohľadávka Úpadcu vo výške 436.149,17 Eur z titulu nároku Úpadcu na náhradu škody voči Dlžníkovi
spôsobenej Úpadcovi v období predchádzajúcemu vyhláseniu konkurzu na majetok Úpadcu porušením povinností
vyplývajúcich Dlžníkovi z výkonu funkcie konateľa Úpadcu podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník. Pohľadávka Úpadcu voči Dlžníkovi je predmetom súdneho sporu o zaplatenie vedeného
pred Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 43Cbi/1/2021, iniciovaného počas konkurzu žalobou podanou správcom
Úpadcu dňa 05.01.2021 (ďalej len „Súdny spor“). Súpisová hodnota (aj mena): 13.084,48 Eur (ďalej len
„Pohľadávka“).
Pohľadávka, t.j. predmet speňaženia v tomto ponukovom konaní, nie je judikovaným nárokom Úpadcu voči
Dlžníkovi (pozn. Pohľadávka toho času tvorí predmet prebiehajúceho Súdneho sporu).
Správca zapísal Pohľadávku do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku MS SR č. 228/2021 pod značkou záznamu K064246 dňa 29.11.2021 ako doplnenie
súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku pod por. č. 13 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“) (majetok, ktorý patril Úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu).
Na zasadnutí konanom dňa 10.12.2021 (písomné hlasovanie per rollam) veriteľský výbor Úpadcu ako príslušný
orgán (ďalej len „Príslušný orgán“) (zápisnica zverejnená v Obchodnom vestníku MS SR č. 4/2022 pod značkou
záznamu K000729 dňa 07.01.2022) uložil správcovi záväzný pokyn na speňaženie Pohľadávky za nasledovných
podmienok:
Spôsob speňaženia:
Správca speňaží Pohľadávku v ponukovom konaní, ktoré zorganizuje podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d)
ZKR.
Na zmluvu, ktorou správca speňaží Pohľadávku v tomto ponukovom konaní sa budú primerane vzťahovať
ustanovenia § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník“) o postúpení pohľadávky.
Podmienky ponukového konania:
Ponukové konanie správca vyhlásil formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku MS SR a na
internetovom portáli správcu www.irkr.sk v sekcii Oznamy. Zároveň správca zverejnil na internetovom portáli
www.bazos.sk inzerciu s odkazom na oznámenie na webovom sídle správcu.
Lehota na doručenie ponuky je pätnásť (15) kalendárnych dní od vyhlásenia príslušného kola ponukového
konania.
Na požiadanie správca poskytne záujemcom ďalšie nevyhnutné informácie (k Pohľadávke, k vyhlásenému
ponukovému konaniu) telefonicky na tel. č.: +421 908 989 977 alebo e-mailom na: zilina@irkr.sk.
Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je predloženie písomnej ponuky, v ktorej bude obsiahnutá
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(i) identifikácia záujemcu, vlastnoručný podpis záujemcu alebo osoby oprávnenie konať v jeho mene a uvedenie
kontaktných údajov a (ii) zloženie zábezpeky vo výške 2.000,- Eur (slovom: dvetisíc eur) na ponúknutú odplatu
za Pohľadávku, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet správy konkurznej podstaty úpadcu, č. účtu
v tvare IBAN: SK43 0900 0000 0051 6390 0735, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., najneskôr v posledný
deň lehoty na doručovanie ponúk, t.j. najneskôr dňa 30.05.2022.
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 odplaty za Pohľadávky
a/alebo (b) uzavrieť zmluvu, sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume zloženej zábezpeky. Doručením ponuky
záujemca zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi.
Správca bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak
i.
ii.

ponuka záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo
záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk doručí do kancelárie správcu oznámenie
s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť; alebo
iii. víťazná ponuka nebola schválená Príslušným orgánom.
iv. najneskôr do uzatvorenia zmluvy o postúpení Pohľadávky s víťazným záujemcom dôjde k zaplateniu
Pohľadávky v celom rozsahu (pozn. v prípade čiastočnej úhrady Pohľadávky nebude mať víťazný
záujemca nárok na vrátenie sumy zloženej zábezpeky ako podmienky účasti v ponukovom konaní za
predpokladu, že zvyšná (neuhradená) časť Pohľadávky bude dosahovať hodnotu rovnú, resp. vyššiu ako
je suma zloženej zábezpeky, t.j. hodnotu rovnú, alebo vyššiu ako 2.000,- Eur).
Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do kancelárie správcu
doručená oneskorene (po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v príslušnom kole ponukového konania), sa
v ponukovom konaní nebude prihliadať.
V prípade, ak v čase odo dňa vyhlásenia ponukového konania do dňa uzatvorenia zmluvy o postúpení
pohľadávok dôjde k zaplateniu Pohľadávky tvoriacej predmet speňaženia v tomto ponukovom konaní alebo jej
časti, uspokojená Pohľadávka alebo jej časť už nebudú predmetom postúpenia, pričom správca túto skutočnosť
oznámi víťaznému záujemcovi najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým termínom uzatvorenia zmluvy
o postúpení pohľadávok. V prípade zániku Pohľadávky tvoriacej predmet speňaženia v tomto ponukovom konaní
sčasti, bude mať víťazný záujemca nárok na zľavu z ponúknutej odplaty, ktorá bude určená podielom uspokojenej
časti Pohľadávky k jej celkovej sume. V prípade zániku Pohľadávky tvoriacej predmet speňaženia v tomto
ponukovom konaní v celom rozsahu sa príslušné kolo ponukového konania zrušuje a víťaznému záujemcovi bude
vrátená zložená zábezpeka v celom rozsahu.
Odplata:
O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávku.
Správca je povinný prijať najvyššiu ponúknutú odplatu bez možnosti jej odmietnutia a túto predložiť Príslušnému
orgánu na schválenie.
V prípade, ak by v ponukovom konaní boli správcovi doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk za
Pohľadávku, víťaznou sa stáva ponuka, ktorá bola do kancelárie správcu doručená najskôr.
Účtom Úpadcu pre účely zloženia zábezpeky, odplaty, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie účet správy konkurznej podstaty Úpadcu, č. účtu: v tvare IBAN: SK43 0900 0000 0051 6390
0735, 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 Príslušnému orgánu víťaznú ponuku na
schválenie do troch (3) kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania. Príslušný orgán schváli
alebo neschváli správcom predloženú víťaznú ponuku a písomne o tom informuje správcu do desiatich (10)
pracovných dní od predloženia víťaznej ponuky správcom. V prípade, že Príslušný orgán nerozhodne o schválení
alebo neschválení víťaznej ponuky v lehote podľa prechádzajúcej vety víťazná ponuka sa považuje za
neschválenú a správca je povinný zorganizovať v poradí ďalšie kolo ponukového konania.
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Pri vyhodnotení ponukového konania správcom rozhoduje najvyššia ponúknutá odplata za Pohľadávku, ktorá
podlieha schváleniu Príslušným orgánom.
V prípade nepredloženia žiadnej ponuky alebo neschválenia víťaznej ponuky Príslušným orgánom je správca
povinný organizovať ďalšie kolo ponukového konania.
Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania a ktorého ponuku schváli Príslušný orgán, správca vyzve na
uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok pod podmienkou, že odplatu zaplatí v prospech Účtu najneskôr ku
dňu podpisu zmluvy, a to v lehote určenej správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní,
ibaže víťaz ponukového konania výslovne písomne oznámi správcovi, že žiada o skrátenie tejto lehoty.
Ak úspešný záujemca odplatu nezaplatí v súlade s podmienkami ponukového konania alebo v lehote stanovenej
správcom neuzavrie zmluvu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je povinný príslušné kolo ponukového
konania zopakovať.
Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení
Občianskeho zákonníka, ani verejnou obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Písomné ponuky záujemcov o Pohľadávku v štvrtom kole vyhláseného ponukového konania je potrebné
adresovať na adresu kancelárie správcu – I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., Šoltésovej 2,
811 08 Bratislava, pričom ponuka musí byť fyzicky doručená najneskôr do dňa 30.05.2022 do 16:00 hod.,
v zapečatenej nepriehľadnej obálke s výrazným nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANIE“ a nápisom
„SK – METAL, s.r.o. – PREDAJ POHĽADÁVKY – 4. KOLO“. 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 toto ponukové konanie.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K028160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kucharovič Peter, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 2/51, 010 04 Žilina - Závodie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Mária Kadáková
Sídlo správcu:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/2/2022 S1973
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/2/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

3. KOLO VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie: Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, značka správcu: 1973, správca
dlžníka: g. Peter Kucharovič, nar. 27.06.1954, trvale bytom Školská 2/51, 010 04 Žilina - Závodie (do 30.12.1994
podnikajúci pod obchodným menom Ing. Peter Kucharovič SWING, s miestom podnikania Školská 51, 010 04
Žilina, IČO: 14 226 740) (ďalej ako „dlžník“) vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167q ods. 3 v spojení s
ustanovením § 167p č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) 3. kolo verejného ponukového konania na predaj obchodného
podielu dlžníka zaradeného do všeobecnej podstaty.
I. Predmet ponukového konania:
1. Iná majetková hodnota
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný podiel dlžníka v spoločnosti AsPo, s.r.o., so sídlom: Školská 51, 010 01 Žilina, IČO: 31 616 356,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 2233/L o veľkosti 100 %, ktorému
zodpovedá vklad do základného imania vo výške 6 638,78 Eur
Deň zapísania do súpisu: 22.03.2022
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu v
zmysle § 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.
Súpisová hodnota: 6 638,78 EUR
II. Podmienky ponukového konania
Písomnú záväznú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Mgr. Mária Kadáková, správca, so sídlom kancelárie:
Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča, v zalepenej obálke s označením: „Záväzná ponuka- 10OdK/2/2022NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) dní odo dňa zverejnenia oznámenia
o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia
oznámenia v Obchodnom vestníku a končí desiatym dňom; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca
takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť alebo
dopĺňať a ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty určenej na predkladanie
ponúk, v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň.
Predmet ponukového konania sa predáva za najvyššie ponúknutú cenu.
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať:
·

·
·
·

podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu v
zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať v
mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
podrobnú identifikáciu predmetu ponukového konania - majetkovej hodnoty, o ktorú konkrétne má
záujemca záujem;
návrh kúpnej ceny za každý predmet ponukového konania, o ktorý prejavuje ponukou záujem záujemca;
dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.

·
Prílohou záväznej ponuky bude:
·
·

v prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overená kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
potvrdenie o zaplatení zábezpeky vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny za daný predmet ponukového
konania na účet konkurznej podstaty, č.ú.: SK89 8330 0000 0029 0177 3666 vedený vo Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky.

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať predpísané náležitosti, je správca oprávnený vyradiť.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v
kancelárii správcu. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá cena. O vyhodnotení ponúk
správca vyhotoví písomný záznam. Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní
všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet predaja.
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V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené ponuky alebo predmetné ponukové konanie zrušiť. Všetky náklady spojené s
prevodom predmetu predaja znáša úspešný záujemca.
V zmysle ustanovenia § 167r ZKR oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak
takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky
veriteľom. Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza. Ak sa poruší právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto
osoba právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa neuplatní do
troch mesiacov od speňaženia veci.
Bližšie informácie o predmete ponukového konania môže záujemca zistiť u správcu na telefónnom čísle: 0908
488 688 alebo na emailovej adrese: kadakova.maria@gmail.com. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
Mgr. Mária Kadáková, správca

K028161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Bahr, SBS TRANS SLOVAKIA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráňavy 143, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 322 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/29/2010 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/29/2010
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca v súlade s § 76 ZKR zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty dlžníka o následovné súpisové
položky :
- vklad úpadcu 810,00 eur,
- bankové úroky 1,27 eur,
- dlžníkom uhradený preddavok na odmenu a výdavky správcu vo výške 372,94 eur.

Mgr. Michal Miho, správca

K028162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Formelová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Ružomberok 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/102/2021 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/102/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa dlžníka: Gabriela Formelová, nar. 16.05.1961, bytom mesto
Ružomberok oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa:
BNP Paribas Personal Finance SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, konajúca na
území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA pobočka zahraničnej banky, so sídlo
Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47 258 713, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok – 1,
v celkovej výške prihlásenej sumy 1.541,12 EUR. Prihláška pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Žiline, dňa 10.05.2022
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K028163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Dušan Marton, podnikajúci pod obchodným menom
Dušan Marton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom a so sídlom podnikania Mierová 1971/24, 026 01 Dolný
Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 393 907
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/121/2021 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/121/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 12.11.2022, č. k. 7OdK/121/2021, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 222/2021 dňa 19.11.2022, som bola ustanovená za správcu konkurznej podstaty ( ďalej
len “ správca”) úpadcu: Dušan Marton, nar. 01.07.1982, trvale bytom Mierová 1971/24, 026 01 Dolný Kubín,
do 02.04.2019 podnikajúci pod obchodným menom Dušan Marton, s miestom podnikania Mierová 1971/24,
026 01 Dolný Kubín, IČO: 45 393 907. ( ďalej len „úpadca“)

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty dlžníka Dušan Marton, nar. 01.07.1982, trvale bytom
Mierová 1971/24, 026 01 Dolný Kubín, do 02.04.2019 podnikajúci pod obchodným menom Dušan Marton, s
miestom podnikania Mierová 1971/24, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 45 393 907 v súlade s § 167p ZKR vyhlásil
2. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, ktoré bolo zverejnené v OV č. 48/2022 zo dňa
10.03.2022. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 30.03.2022.
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marianna Líšková skonštatoval, že 2. kola ponukového konania sa nezúčastnil
ani jeden záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani jedna ponuka a ani nebola zložená záloha zo
strany záujemcu.

Na základe vyššie uvedeného správca vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na majetok zapísaného
v súpise všeobecnej podstaty.

Správca vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na speňaženie Majetku za nasledovných podmienok:
1. Ponuku na predaj Majetku je treba podať písomne na adresu jeho sídla: J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mikuláš, v zalepenej obálke s označením podľa záujmu o súpisovú zložku Majetku takto: „ponukové
konanie 7OdK/121/2021– NEOTVÁRAŤ, OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO alebo elektronicky do
elektronickej schránky správcu v lehote 20 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu
cenovú ponuku,
Ponuka musí obsahovať:
navrhovanú sumu,
správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a
pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy
slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie Majetku spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o nadobudnutie osobné motorové vozidlo: EVČ:
DK817BF, rok výroby: 1995, značka: BMW, farba: čierna metalíza, VIN: WBACA11070EL33729)
ponúkanú sumu za Majetok vyjadrenú číslom i slovom v mene euro;
číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zloženú podľa bodu 3 tohto oznámenia,
podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť
fyzickej osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
Majetku na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.; číslo účtu (IBAN): IBAN: SK66 0900 0000 0003
3380 6758 a správou pre prijímateľa „7OdK/121/2021-označenie druhu Majetku “. Záloha musí byť na
účet Správcu pripísaná najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná,
Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o
kúpu Majetku (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
V prvom kole ponukového konania správca odmietne všetky ponuky s cenou nižšou ako je 100%
súpisovej hodnoty ( minimálna cena). Na ponuky, ktoré sú urobené v rozpore s týmto bodom, sa
neprihliada,
Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
Správca si vyhradzuje právo: a) odmietnuť všetky ponuky, b) odmietnuť ponuku záujemcu, ak je
ponúknutá cena neprimerane nízka, vzhľadom k súpisovej hodnote majetku c) samostatné ponukové
konanie kedykoľvek zrušiť.
Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním
uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového
konania- uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, Správca
výsledky ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo
najkratšom čase od vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
Záujemcovia o kúpu Majetku si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto
oznámenia môžu dohodnúť so Správcom termín osobnej obhliadky Pozemkov a to písomne na adrese
kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: liskova.marianna@gmail.com alebo
telefonicky na kontaktnom čísle +421 (0)903 202 486.
Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk, najskôr však po uplynutí desať dní od
skončenia ponukového konania vyhotoví dva rovnopisy kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným
obsahom:
Zmluvné strany- Dlžník ako predávajúci a Úspešný záujemca ako kupujúci
Predmet kúpy- Majetok
Esenciálne záväzky zmluvných strán- záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Majetku na
kupujúceho a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho zaplatiť cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné dojednania stanovujúce, že- zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou Majetku, Majetok sa predáva v stave, v akom bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového
konania obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani
nevzniknú ohľadne faktického stavu Majetku alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne
práva ani nároky, najmä avšak nie len, práva z vád alebo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy
odstúpiť. ( ďalej aj len ako „Zmluva“)

16. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v Správcom určenej lehote
doručil dva rovnopisy Zmluvy podpísané z jeho strany .
Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K028164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Púček Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráňavy 298, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1976
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/39/2022 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings.
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka:
Ladislav Púček, nar. 13.05.1976, trvale bytom Stráňavy 298, 013 25 Stráňavy, Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Žilina, sp. zn. 2OdK/39/2022 zo dňa 04.05.2022 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje konkurz
na majetok dlžníka.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20h of May 2015, as the
trustee of the debtor: Ladislav Púček, date of birth 13.05.1976, address Stráňavy 298, 013 25 Stráňavy, our
duty is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina., proc. no: 2OdK/39/2022, dated on
04.05.2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 89/2022 dňa 10.05.2022. Dňom
11.05.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Žilina was Publisher Journal 89/2022 on 10.05.2022.
Bankruptcy was declared on of 11.05.2022.
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
Insolvency Management Group, k. s., so sídlom M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 z 20. mája 2015 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Insolvency Management
Group, k. s., trustee, with its seat of the office M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, Slovak republic. The application
must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests,
the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of
claim have to be anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application
form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why
the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch
office in the Slovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In
case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The
lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having
the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must
proceed according the Council Regulation (EC) No. 2015/8480 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.
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K028165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Púček Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráňavy 298, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1976
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/39/2022 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod (obedňajšia
prestávka 11.30 -12.30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne
na e-mailovú adresu office@imgks.sk, alebo na čísle telefónu 0950/898 854..
Insolvency Management Group, k. s., správca

K028166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Púček Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráňavy 298, 013 25 Stráňavy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1976
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/39/2022 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
oznamujeme, že bankový účet na ktorý možno skladať preddavok na trovy pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v Fio banka, a. s., číslo účtu/IBAN: SK94 8330 0000 0029 0131 5834. Preddavok na trovy možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania.
Insolvency Management Group, k. s., správca

K028167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Zubajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom Múrna 890, do 21.12.2020 s miestom podnikania Važec
890, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 517 249
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/204/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/204/2019
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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Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 03.07.2019, č. k. 3OdK/204/2019, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 131/2019 dňa 10.07.2019, som bola ustanovená za správcu konkurznej podstaty ( ďalej
len “ správca”) úpadcu: Elena Zubajová, nar. 27.12.1953, trvale bytom Múrna 890, 032 61 Važec, do
21.12.2000 podnikajúci pod obchodným menom Elena Zubajová, s miestom podnikania Važec 890, 032 61
Važec, IČO: 30 517 249 ( ďalej len „úpadca“)

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty dlžníka Elena Zubajová, nar. 27.12.1953, trvale bytom
Múrna 890, 032 61 Važec, do 21.12.2000 podnikajúci pod obchodným menom Elena Zubajová, s miestom
podnikania Važec 890, 032 61 Važec, IČO: 30 517 249 v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku dlžníka, ktoré bolo zverejnené v OV č. 73/2022 zo dňa 14.04.2022. Lehota na
predkladanie ponúk bola stanovená do 05.05.2022.
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marianna Líšková skonštatoval, že 1. kola ponukového konania sa nezúčastnil
ani jeden záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani jedna ponuka a ani nebola zložená záloha zo
strany záujemcu.

Na základe vyššie uvedeného správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na majetok zapísaného
v súpise všeobecnej podstaty ako súbor majetku.

Správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie Majetku za nasledovných podmienok:
1. Ponuku na predaj Majetku je treba podať písomne na adresu jeho sídla: J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, v zalepenej obálke s označením Majetku takto: „ponukové konanie 3OdK/204/2019–
NEOTVÁRAŤ, ........... alebo elektronicky do elektronickej schránky správcu v lehote 20 kalendárnych
dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
2. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu
cenovú ponuku,
3. Ponuka musí obsahovať:
a. navrhovanú sumu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a
pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie Majetku spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o nadobudnutie Pozemku, Druh pozemku: lesný
pozemok, postavená na parcele C-KN č. 1848/1, o výmere 464 m2, evidovaná Okresným úradom Žilina
katastrálny odbor, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, kat. územie Teplička nad Váhom, zapísané na
LV č. 1878 v spoluvlastníckom podiele 1/84)
d. ponúkanú sumu za Majetok vyjadrenú číslom i slovom v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zloženú podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
g. spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť
fyzickej osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
Majetku na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.; číslo účtu (IBAN): SK41 8330 0000 0024 0135 0561
a správou pre prijímateľa „3OdK/204/2019-označenie druhu Majetku “. Záloha musí byť na účet Správcu
pripísaná najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
5. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná,
6. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o
kúpu Majetku (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
7. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
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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žreb správcu.
8. Správca si vyhradzuje právo: a) odmietnuť všetky ponuky, b) odmietnuť ponuku záujemcu, ak je
ponúknutá cena neprimerane nízka, vzhľadom k súpisovej hodnote majetku c) samostatné ponukové
konanie kedykoľvek zrušiť.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
10. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním
uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
11. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového
konania- uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
12. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, Správca
výsledky ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo
najkratšom čase od vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
13. Záujemcovia o kúpu Majetku si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto
oznámenia môžu dohodnúť so Správcom termín osobnej obhliadky Pozemkov a to písomne na adrese
kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: liskova.marianna@gmail.com alebo
telefonicky na kontaktnom čísle +421 (0)903 202 486.
14. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk, najskôr však po uplynutí desať dní od
skončenia ponukového konania vyhotoví dva rovnopisy kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným
obsahom:
· Zmluvné strany- Dlžník ako predávajúci a Úspešný záujemca ako kupujúci
· Predmet kúpy- Majetok
· Esenciálne záväzky zmluvných strán- záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Majetku na
kupujúceho a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho zaplatiť cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky
· Iné dojednania stanovujúce, že- zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou Majetku, Majetok sa predáva v stave, v akom bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového
konania obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani
nevzniknú ohľadne faktického stavu Majetku alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne
práva ani nároky, najmä avšak nie len, práva z vád alebo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy
odstúpiť. ( ďalej aj len ako „Zmluva“)
15. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne ( emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v Správcom určenej lehote doručil dva
rovnopisy Zmluvy podpísané z jeho strany .
Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K028168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ján Durčák, podnikajúci pod obchodným menom:
Ján Durčák - EDEN
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom a s miestom podnikania Gočárova 1506/1, 022 04 Čadca U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 759 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/140/2021 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/140/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 28.12.2021, č. k. 3OdK/140/2021, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 1/2022 dňa 03.01.2022, som bola ustanovená za správcu konkurznej podstaty ( ďalej len
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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“ správca”) úpadcu: Ján Durčák, nar.: 03.03.1984, trvale bytom Gočárova 1506/1, 022 04 Čadca - U Hluška
(do 15.10.2011 podnikajúci pod obchodným menom: Ján Durčák - EDEN, s miestom podnikania Gočárova
1506/1, 022 01 Čadca - U Hluška, IČO: 40 759 547) ( ďalej len „úpadca“)

Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Durčák, nar.: 03.03.1984, trvale bytom
Gočárova 1506/1, 022 04 Čadca - U Hluška (do 15.10.2011 podnikajúci pod obchodným menom: Ján
Durčák - EDEN, s miestom podnikania Gočárova 1506/1, 022 01 Čadca - U Hluška, IČO: 40 759 547)
v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, ktoré bolo zverejnené
v OV č. 73/2022 zo dňa 14.04.2022. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 05.05.2022.
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marianna Líšková skonštatoval, že 1. kola ponukového konania sa nezúčastnil
ani jeden záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani jedna ponuka a ani nebola zložená záloha zo
strany záujemcu.

Na základe vyššie uvedeného správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na majetok zapísaného
v súpise všeobecnej podstaty.

Správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie Majetku za nasledovných podmienok:
1. Ponuku na predaj Majetku je treba podať písomne na adresu jeho sídla: J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, v zalepenej obálke s označením Majetku takto: „ponukové konanie 3OdK/140/2021–
NEOTVÁRAŤ, ........... alebo elektronicky do elektronickej schránky správcu v lehote 20 kalendárnych
dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
2. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu
cenovú ponuku,
3. Ponuka musí obsahovať:
a. navrhovanú sumu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a
pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie Majetku spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o nadobudnutie Pozemku, Druh pozemku: lesný
pozemok, postavená na parcele C-KN č. 1848/1, o výmere 464 m2, evidovaná Okresným úradom Žilina
katastrálny odbor, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, kat. územie Teplička nad Váhom, zapísané na
LV č. 1878 v spoluvlastníckom podiele 1/84)
d. ponúkanú sumu za Majetok vyjadrenú číslom i slovom v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zloženú podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
g. spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť
fyzickej osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
Majetku na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.; číslo účtu (IBAN): SK66 0900 0000 0003 3380
6758, SWIFT: GIBASKBX vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s. a správou pre prijímateľa
„3OdK/140/2021-označenie druhu Majetku “. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v deň
skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
5. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná,
6. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o
kúpu Majetku (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
7. V prvom kole ponukového konania správca odmietne všetky ponuky s cenou nižšou ako je 100%
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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súpisovej hodnoty ( minimálna cena). Na ponuky, ktoré sú urobené v rozpore s týmto bodom, sa
neprihliada,
Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
Správca si vyhradzuje právo: a) odmietnuť všetky ponuky, b) odmietnuť ponuku záujemcu, ak je
ponúknutá cena neprimerane nízka, vzhľadom k súpisovej hodnote majetku c) samostatné ponukové
konanie kedykoľvek zrušiť.
Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním
uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu
dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového
konania- uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, Správca
výsledky ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo
najkratšom čase od vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
Záujemcovia o kúpu Majetku si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto
oznámenia môžu dohodnúť so Správcom termín osobnej obhliadky Pozemkov a to písomne na adrese
kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: liskova.marianna@gmail.com alebo
telefonicky na kontaktnom čísle +421 (0)903 202 486.
Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk, najskôr však po uplynutí desať dní od
skončenia ponukového konania vyhotoví dva rovnopisy kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným
obsahom:
Zmluvné strany- Dlžník ako predávajúci a Úspešný záujemca ako kupujúci
Predmet kúpy- Majetok
Esenciálne záväzky zmluvných strán- záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Majetku na
kupujúceho a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho zaplatiť cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky
Iné dojednania stanovujúce, že- zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou Majetku, Majetok sa predáva v stave, v akom bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového
konania obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani
nevzniknú ohľadne faktického stavu Majetku alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne
práva ani nároky, najmä avšak nie len, práva z vád alebo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy
odstúpiť. ( ďalej aj len ako „Zmluva“)

16. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne ( emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v Správcom určenej lehote doručil dva
rovnopisy Zmluvy podpísané z jeho strany .
Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K028169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Palov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Mikuláš 0, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Kacová
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/72/2021 S1958
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/72/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Z dôvodu vyhotovenia Znaleckého posudku č. 75/2022 znalcom Ing. Lucia Magulová, Ružová dolina 586, 919 01
Suchá nad Parnou, evidenčné číslo 915419 správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty - súpisovú zložku č. 1
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až 3 s upravenou súpisovou hodnotou, ktorá bola určená na základe vypracovaného znaleckého posudku:
Por.číslo

Hlavná kategória

1

pozemok

2

pozemok

3

stavba

Názov / Popis
druh: zastavaná plocha a nádvorie
výmera v m2: 520 m2
štát: Slovenská republika
okres: Považská Bystrica
obec: DOLNÁ MARIKOVÁ
katastrálne územie: Dolná Mariková
číslo listu vlastníctva: 91
parcelné číslo: parcela registra C, p. č. 1668/1
spoluvlastnícky podiel: 1/8
druh: záhrada
výmera v m2: 138 m2
štát: Slovenská republika
okres: Považská Bystrica
obec: DOLNÁ MARIKOVÁ
katastrálne územie: Dolná Mariková
číslo listu vlastníctva: 91
parcelné číslo: parcela registra C, p. č. 1668/2
spoluvlastnícky podiel: 1/8
popis: Rod. dom
štát: Slovenská republika
okres: Považská Bystrica
obec: DOLNÁ MARIKOVÁ
orientačné číslo vchodu: katastrálne územie: Dolná Mariková
číslo listu vlastníctva: 91
súpisné číslo: 576
parcelné číslo: parcela registra C, p. č. 1668/1
spoluvlastnícky podiel: 1/8

súpisová hodnota majetku

1 562,60 EUR

414,69 EUR

6 619,75 EUR

K028170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Dobák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul.1. Čsl. Brigády 3233/5, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2021/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie

JUDr. Jaroslav Plichta so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca dlžníka Patrik
Dobák, nar. 26.06.1992, trvale bytom ul. 1. Čsl. Brigády 3233/5, 038 61 Vrútky, t.č. vo výkone trestu odňatia
slobody v ÚZVJS Ružomberok zverejňuje v súlade s ustanovením §91 a nasl. Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v účinnom znení, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu oznam o vyhlásení
ponukového konania na hnuteľný majetok úpadcu. Majetok bol do súpisu doplnený zverejnením K012416
v Obchodnom vestníku č.40/2022 zo dňa 28.02.2022:

Typ
súpisovej
č.
Názov/popis súpisovej zložky majetku / všeobecná podstata
zložky
majetku
hnuteľná
16 vec
vlnená deka, čiernobielej farby

Spol. Súpis.
Poznámka
podiel hodnota spornosti v
dlžníka majetku prospech
1/1

1€

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

309

Obchodný vestník 92/2022
hnuteľná
17 vec
hnuteľná
18 vec
hnuteľná
19 vec
hnuteľná
20 vec
hnuteľná
21 vec
hnuteľná
22 vec
hnuteľná
23 vec
hnuteľná
24 vec
hnuteľná
25 vec
hnuteľná
26 vec
hnuteľná
27 vec
hnuteľná
28 vec
hnuteľná
29 vec
hnuteľná
31 vec
hnuteľná
32 vec
hnuteľná
33 vec
hnuteľná
34 vec
hnuteľná
35 vec
hnuteľná
36 vec
hnuteľná
37 vec- súbor
hnuteľná
38 vec- súbor
hnuteľná
39 vec- súbor
hnuteľná
40 vec
hnuteľná
41 vec
hnuteľná
42 vec- súbor
hnuteľná
43 vec

44
45
46
47
48
49
50
51
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konferenčný stolík, kovový, presklený

1/1

50 €

krém zn.Dermasin, čiastočne spotrebovaný

1/1

0,50 €

1ks prsteň z lesklého kovu

1/1

0,50 €

1ks špendlík, 1ks náušnice s guličkou perleťovej bielej farby

1/1

0,50 €

1ks pero bielej farby

1/1

0,10 €

1ks nabíjačka bielej farby

1/1

2€

1ks nabíjačka bielej farby

1/1

2€

1ks kábel ružovej farby

1/1

2€

masážny prostriedok kovový

1/1

1€

stojanový ventilátor bielej farby

1/1

7€

2ks vankúše s obliečkami, 2ks paplóny s obliečkami

1/1

10 €

3ks malé vankúše

1/1

5€

textilný koberec sivej farby, 150x80cm

1/1

10 €

ozdobný samurajský meč so stojanom, v pošve

1/1

25 €

plastová krabička s oceľovými brokmi UMAREX

1/1

3€

1/1

1€

1 ks sáčok s plastovým slamkami (zatvorený)

1 ks pero Parker, v origi. Plastovom púdzre
1/1
1 ks bankovka meny Sk hodnota 200,- Sk, E54358251, 1 ks minca 5,- Sk, 1 ks minca 2,- Sk,
1 ks minca 0,20 halierov, 2 ks mince nom. Hodnoty 10,- Kčs, 2 ks bankovka meny Rumunska
hodnoty 1, Leu,
1/1

0,50 €

5ks plastové čierne objímky

1/1

0,10 €

sada hrncov rôznej veľkosti, rovnakého dizajnu a farby - 5 ks + 1 ks pekáč

1/1

45 €

3 ks plastové dózy, rôznej veľkosti + 2 ks plastový vrchnák

1/1

1€

sada porcelánových tanierov bielo-striebornej farby, rovnakého dizajnu a farby - 6 ks

1/1

20 €

1/1

1€

1 ks plastová naberačka sivej farby

1/1

1€

1 ks sada keramických nožov - 4 ks

1/1

10 €

1 ks plastové sito bielej farby,

škrabka, zn. TIDAL, v originál krabici
1/1
1 ks sada sklenených pohárov na stopke 5 ks, 1 ks sada sklenených pohárov na stopke
hnuteľná čiernej farby 4 ks, 1 ks sada pohárov na stopke čiernej farby 4 ks, 1 ks sada pohárov
vec- súbor s nápisom pravá Šoforok, 1 ks sklenený pohár obj. 3 dcl
1/1
hnuteľná 1 ks sklenená dóza, 1 ks porcelánová miska bielej farby pozdĺžneho tvaru, 1 ks porcelánová
vec- súbor miska biela, s prehnutým okrajom, 1 ks sklenený pohár s uzáverom
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks korenička porcelánová čierna, 1 ks korenička porcelánová biela
1/1
hnuteľná
vec
1 ks plastová nádobka so špáratkami
1/1
hnuteľná
1 ks plastová biela dóza s vrchnákom
vec
1/1
hnuteľná 1 ks plastový sáčok s obsahom : 6 ks kovových príchytiek, 6 ks plastových pásikov šedej
vec- súbor farby, na sáčku nápis BLANCO 00214374
1/1
hnuteľná 8 ks hmoždiniek do steny, 1 ks sáčok plastový s obsahom 2 ks hmoždinky + 2 ks šróbov, 2 ks
vec- súbor ohnuté imbusové kľúče
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks sada tanierikov 5 ks + 5 misky, bielej farby s farebným okrajom
1/1

3€

1€

10 €
10 €
3€
0,10 €
0,50 €
0,50 €
0,10 €
5€
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hnuteľná 1 ks sada tanierov 5 ks veľké plytké, 4 ks hlboké, 5 ks malé plytké, 1 ks oválny, plytký, bielej
52 vec- súbor farby s farebným okrajom
1/1
5 ks pohárov z číreho skla, 5 ks šálok porcelánových, biele + farebné doplnky, 1 ks biely
pohár, porcelánový s nápisom Love is ...., 1 ks porcelánový pohár s nápisom Rak, 6 ks
hnuteľná porcelánových pohárov šedozelenej farby, 1 ks malý, plytký tanier, bielej farby, s motívmi
53 vec- súbor ovocia
1/1
hnuteľná
54 vec
1 ks rýchlovarná kanvica zn. Concept
1/1
hnuteľná
55 vec
1 ks utierka bielooranžovej farby
1/1
hnuteľná 1 ks celosklenený pohár, 1 ks lyžica, 1 ks keramický tanier, veľký, plytký bielej farby
58 vec- súbor s farebným okrajom
1/1
hnuteľná
59 vec
1 ks nádoba s čistiacim prostriedkom JAR, obsah cca 2/3
1/1
hnuteľná
60 vec- súbor 1 ks plastový stojan na nože, čiernej farby, 2 ks keramické nože zn. MAKRO a BANQUET
1/1
hnuteľná
61 vec
1 ks škrabka keramická
1/1
hnuteľná
62 vec- súbor 1 ks kovová skrinka s nápisom MEROX, na uzamykanie, s obsahom plastových sáčkov
1/1
hnuteľná
63 vec- súbor 1 ks nabíjačka LG, 1 ks nabíjačka Huawei
1/1
hnuteľná
64 vec
1 ks plastový prívesok bieloružovej farby
1/1
hnuteľná
65 vec
1 ks mikrovlnka zn. Samsung, sivej farby
1/1
hnuteľná
66 vec
1 ks hriankovač zn. Sencor
1/1
hnuteľná
67 vec
1 ks kovový držiak
1/1
hnuteľná
68 vec
1 ks plastová dóza, modrej farby, okrúhleho tvaru
1/1
hnuteľná
1 ks plastový odpadkový kôš, sivej farby
69 vec
1/1
hnuteľná
70 vec
1 ks veľký antikórový hrniec, s nápisom GLOBUS
1/1
hnuteľná 1 ks prázdna fľaša od kompótu 0,7 l, 1 ks prázdna fľaša od kompótu 0,5 l, 1 ks prázdna fľaša
71 vec- súbor od kompótu 0,3 l
1/1
1 ks sprej 400 ml, Pronto Wood, 1 ks sprej 400 ml, Pronto Multi, 1 ks plastová nádoba 900
ml, Pur Power, plná, 1 ks plastová nádoba s rozprašovačom, TESCO Window & Glass, obsah
1/5, 1 ks plastová nádoba s tekutým Dual power Pronto, obsah 1/10 z 1 litra, 1 ks plastová
hnuteľná nádoba s tekutým Čističom ajeto, obsah 1/10 z 1 litra, 1 ks papierová krabica s obsahom
72 vec- súbor prípravku Ratimor, 1 ks krabica s papierom na pečenie (otvorené balenie)
1/1
hnuteľná 1 ks papierový sáčok s obsahom 3 ks kovové vešiaky + 6 ks šróbov na ich montáž, 10 ks
73 vec- súbor plastových hmoždiniek, 2 ks imbusový kľúč, 2 ks kovový kľúč
1/1
1 ks kovová vývrtka na víno, 10 ks kovové polievkové lyžice, 11 ks vidličky, 12 ks príborové
nože, 9 ks čajové lyžičky, 1 ks kuchynský nôž, WSM, 1 ks drevený kuchynský tĺčik, 1 ks
hnuteľná drevená varecha, 1 ks plastová naberačka, 1 ks plastová naberačka na polievku, 1 ks
74 vec- súbor plastové miešadlo (čiernej farby)
1/1
hnuteľná
75 vec- súbor 1 ks plastový krájač zn. BANQUET s výmennou hornou časťou + 3 aplikátory
1/1
hnuteľná
76 vec- súbor balenie kuchynských špongií 3 ks, 1 + balenie igelitových vreciek čiernej farby
1/1
hnuteľná 1 ks drevená doska kuchynská, rozmery cca 20 x 40 cm, 1 ks kuchynská drevená doska,
77 vec- súbor rozmery cca 10 x 40 cm, 1 ks drevená vareška s nápisom Fala
1/1
hnuteľná
78 vec- súbor 1 ks kovový krúžok, 1 ks hrot do aku uťahovačky, 1 ks sklenená gulička, svetlomodrej farby 1/1
hnuteľná
79 vec- súbor 2 ks červené sviečky
1/1
hnuteľná 1 ks plastová naberačka čiernej farby, 1 ks plastové pretláčadlo na zemiaky, 1 ks malý
80 vec- súbor kuchynský drevený valček, 1 ks plastový vrchnák, priesvitný,
1/1
hnuteľná 3 ks plastové poháre so slamkami s nápisom Energylandia, 1 ks kovový krájač na zemiaky, 1
81 vec- súbor ks plastová bordová nákupná taška zn. Chantal
1/1
hnuteľná
82 vec- súbor 15 ks šróbov rôznej veľkosti,
1/1
hnuteľná
83 vec- súbor 1 ks sklenená gulička modrej farby, 1 ks plastová figúrka zelenej farby
1/1
hnuteľná 3 ks nákupné tašky Kaufland, 1 ks nákupná taška Lidl, 16 ks igelitových tašiek, 5 ks
84 vec- súbor papierové darčekové tašky
1/1
hnuteľná

5€

5€
7€
0,50 €
3€
1€
10 €
1€
0,50 €
1€
0,50 €
50 €
10 €
0,10 €
0,50 €
0,50 €
10 €
0,50 €

6€
0,50 €

10 €
4€
2€
3€
0,10 €
0,50 €
2€
0,50 €
0,10 €
0,10 €
0,50 €
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85 vec
hnuteľná
86 vec- súbor
hnuteľná
87 vec
hnuteľná
88 vec- súbor
hnuteľná
89 vec- súbor
hnuteľná
90 vec- súbor

91
92
93
94
95
96
97
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
122
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1 ks Maxi - Fusseroller

1/1

0,10 €

2 ks plastová dóza, 1 ks vrchnák

1/1

1€

1 ks sklenená misa s vrchnákom

1/1

3€

13 ks drevených paličiek do úst v plastovom vrecku
1/1
1 ks slnečné okuliare, s rámom sivočiernej farby, bez nápisu, 1 ks slnečné okuliare čiernej
farby, s nápisom Louis Vittory
1/1
1 ks fixka čiernej farby, 1 ks permanentka - Relax Martin, 1 ks kovová retiazka čiernej farby
s 2 príveskami z kovu čiernej farby, 1 ks kovová náušnica
1/1
1 ks krém na opaľovanie EGO Soleo, 6 ks papierové hygienické vreckovky v obale, 6 ks
hnuteľná papierové hygienické vreckovky v obale, 1 ks lepiaca páska transparentná, 1 ks laserové
vec- súbor pero
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks kryt zapaľovača do vozidla, 1 ks kovový uzáver, 1 ks zákaznícka karta AUTO KELLY
1/1
hnuteľná
vec
1 ks Becherovka 0,7 l
1/1
hnuteľná
vec
1 ks Nicolaus vodka 0,7 l, obsah 1/3
1/1
hnuteľná
vec
1 ks Vodka Stanislaw, 0,7 l, plná
1/1
hnuteľná
vec
1 ks Spirytus, 96 %, obsah 2/3
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaša Golden Jablko, 0,5 l, obsah 1/4
1/1
hnuteľná
vec
1 ks originál balenie + plná fľaša 0,7 l Metaxa
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaša Campari (plná) 0,7 l (otvorený uzáver)
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaša Solberry 0,5 l, zavretý uzáver
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaša Tatra Balsam, 0,7 l, otvorený uzáver, obsah cca ¾ fľaše
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaša Khorytsa, 0,5 l, objem tekutiny 1/10
1/1
hnuteľná
vec
1 ks vôňa (spray) Auto & Home, objem cca 1/3
1/1
hnuteľná
vec
1 ks vonná sviečka v obale v tvare pohára
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks náramok zo žltého kovu, 1 ks gumenooceľový náramok
1/1
hnuteľná
vec
1 ks hodinky náramkové, zn. OULM, s koženým remienkom
1/1
hnuteľná
vec
1 ks retiazka z čierneho kovu s krúžkom
1/1
hnuteľná
vec
1 ks soška čiernej mačky so zlatými doplnkami
1/1
hnuteľná
vec
1 ks soška zvieraťa so sluchadlami, porcelánová, bielej farby
1/1
hnuteľná
vec
1 ks bytový doplnok v tvare chrómovej retiazky
1/1
hnuteľná
vec
1 ks televízor zn. Samsung
1/1
hnuteľná
vec
1 ks router čiernej farby
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaša Brandy Wíniak, 0,5 l, uzáver zavretý
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaša zn. ELEGID, 1,0 l, uzáver zavretý
1/1
hnuteľná
vec
1 ks presklená nádoba, v tvare stojacej kapsule
1/1
hnuteľná
vec
1 ks miska na sladkosti, sklenená, v tvare pohára na šampanské
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks kazeta s čajmi, vo vnútri 8 druhov čajov, spolu 38 ks sáčkov čaju
1/1
hnuteľná
vec
1 ks CD nosič
1/1
hnuteľná

0,10 €
1€
1€

2€
0,10 €
5€
1€
5€
2€
1€
5€
4€
5€
2€
0,10 €
0,10 €
0,50 €
0,50 €
10 €
2€
0,50 €
0,50 €
0,50 €
49 €
15 €
4€
5€
2€
3€
4€
0,10 €
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1 ks predlžovací kábel čiernej farby

Deň vydania: 13.05.2022
1/1

3€

1 ks nabíjačka zn. Liteon
1/1
1 ks krabica od topánok s obsahom : 1 ks krabička s elektronickou cigaretou Salubrius, 1 ks
rozdvojovač prípojok na počítač, s rôznymi druhmi konektorov
1/1

3€

1 ks kábel s dvoma rôznymi koncovkami, čiernej farby

7€

1/1

1€

1ks fotoaparát zn. Olympus striebornej farby

1/1

9€

1 ks nabíjačka zn. Energizer

1/1

3€

1 ks kovové kladivko, so šnúrkami fialovej farby

1/1

4€

1 ks Playstation 2 Sony
1/1
1 ks teleskopický obušok, čiernej farby, 1 ks adaptér do zapaľovania vozidla, čiernej farby, 1
ks trojitý adaptér do vozidla, s nápisom Alpina, v plastovej priesvitnej krabičke, zväzok 8 ks
konektorov, 1 ks ovládač zn. MatBlack, čiernej farby, 1 ks zabalená sviečka s nápisom „Mojej
láske“, 1 ks nabíjačka Nokia, čiernej farby, 1 ks nabíjačka Nokia, čiernej farby, 1 ks nabíjačka
Nokia, čiernej farby, 1 ks kábel s konektormi, čiernej farby, 1 ks čierny adaptér, bez kábla, 1
hnuteľná ks kábel čiernej farby v plastovom vrecku, 1 ks kábel do počítača bielej farby, 1 ks kábel do
vec- súbor počítača čiernej farby, 3 ks koncovky káblov
1/1
hnuteľná
vec
1 ks plavky zelenej farby "Borat"
1/1
2 ks tuby s krémom Kempinski conditioner, obsah neznámy, 1 ks Nivea Shower, 250 ml,
hnuteľná obsah neznámy, 1 ks sprchový gél Old Spice, 250 ml, obsah neznámy, 1 ks Dove crém,
vec- súbor obsah neznámy
1/1
hnuteľná 1 ks krém do kúpeľa Nivea, objem 750 ml, obsah neznámy, 2 ks telové mlieko Nivea, objem
vec- súbor 400 ml, obsah neznámy, 1 ks krabička krém Panthenol, s tubou 100 ml, obsah neznámy
1/1
hnuteľná
vec- súbor 9 ks CD zn. Maxell
1/1
hnuteľná
vec- súbor 2 ks krabičiek s farbou Palette Color, neotvorené
1/1
12 ks bateriek Duracell Turbo max v originálnom balení, 1 ks malý nožík s farebnou rúčkou, 1
ks kovová retiazka s príveskom v tvare kovového hrotu, 2 ks baterky zn. Samsung, čiernej
hnuteľná farby, 1 ks nabíjačka čiernej farby s káblom bielej farby, 1 ks plynový zapaľovač, 1 ks hrot do
vec- súbor uťahovačky, 4 ks handry, 1 ks utierka so strapcami
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaša Ciociosan. Vermouth Weiss, objem 1,0 l, plná
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaša Napoleon, objem 0,7 l, uzáver neporušený
1/1
hnuteľná
vec
1 ks ozdobná fľaša s nápisom Maidens, nezisteného objemu, obsah tekutiny 1/1
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaša EGR, BIKAVER, objem 0,7 l, plná, uzáver neporušený
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaša v obale zo šúpolia, nápis Ruffino, objem 1,0 l, plná, uzáver neporušený
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaša Zn. Artemida, objemu 0,5 l, obsah tekutiny - plná, zavretá
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaša s nápisom RIGA - Black Balsam, objemu 0,35 l, plná, uzáver neporušený
1/1
hnuteľná
vec
1 ks ozdobná fľaša s nápisom Műller Thurgau, objemu 0,187 l, uzáver neporušený
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks balenie v papierovej krabici - 1 ks fľaša s nápisom J. P. Chenet + 2 poháre na víno
1/1
hnuteľná
vec
1 ks pohár pre víťaza s nápisom - Scuderia Cup 1. miesto, 2016
1/1
hnuteľná
vec
1 ks bytová ozdoba v tvare stromčeka na podstavci s nápisom Stromček šťastia
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks krabička s kondómami Pepino s 12 ks kondómov s neporušenými obalmi
1/1
hnuteľná
vec- súbor 2 ks spray Pepino - lubrikačný gél (1 bez vrchnáku), objem 100 ml
1/1
hnuteľná
vec
1 ks hračkárske autíčko modrej farby
1/1
hnuteľná
vec
laserové ukazovátko LASER Green pointer
1/1
hnuteľná
vec
1 ks kovové putá
1/1
hnuteľná

39 €
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1 ks gélový predmet v tvare zadku

1/1

0,50 €

1 ks čierne slnečné okuliare, bez držiakov na uši, 2 ks ozdobné kovové náramky

1/1

1€

1 ks krabica od cigariet s nápisom Tenesie, 300, chýba 7 ks cigariet

1/1

1€

3 ks náplne do osviežovača, zn. Glaede briese, Johnson
1/1
1 ks nabíjačka (adaptér na nabíjanie) 1 ks štetinka na čistenie holiaceho strojčeka, 1 ks
imbusový kľúč
1/1
1 ks rádio s budíkom zn. Sony, 1 ks plastový predmet oranžovej farby, 1 ks zadný obal
mobilu, 3 ks balenia zápaliek, zn. Winston, 1 ks slúchadlá čiernej farby, 1 ks menovka na
hnuteľná odev s nápisom Louis Vuitton, 1 ks časť nabíjačky do zástrčky, 1 ks laserové ukazovátko v
vec- súbor originálnej krabici
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks plastový kufrík s gola sadou a nádstavcami na kľúče, s nápisom Extol Premium
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks sada s nádstavcami na šróbovanie zn. Meister
1/1
hnuteľná
vec- súbor 5 ks plastových pohárov
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks plastové svetielko, červenej farby, 3 ks CD v papierovom modrom obale
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks plastová taštička na zips, čiernej farby s obsahom : 2 ks poplašné náboje
1/1
plastový obal na hroty do uťahovačky + 2 ks hroty + 1 medzikus, 1 ks balenie papierových
nálepiek, 1 ks rozbalené balenie hygienických vreckoviek, 1 ks použitá plastová páska, 1 ks
hnuteľná plastová krabička s nápisom Lux - Tools, s rukoväťou a hrotmi na šróbovanie, 10 ks plastové
vec- súbor figúrky - hračky
1/1
hnuteľná
vec
1 ks pištoľová zváračka s nápisom Heissklebelpistole
1/1
hnuteľná
vec- súbor 2 ks sekerky s plastovou rúčkou, čiernočervenej farby, zn. Extol, s chráničmi ostria
1/1
1 ks kábel s rôznymi koncovkami do počítača, 1 ks plastová krabička s náradím - 1 ks rukoväť
šrobováka so sadou hrotov, 1 ks lupa z plastu, 1 ks klieštiky - na krabičke nápis Powefix, 1 ks
hnuteľná reťaz vianočných ozdôb, 1 ks plastová krabička Extol premium, so sadou hrotov do
vec- súbor uťahovačky (zabalená), 1 ks kombinovaný šrobovák s viacerými hrotmi, červenočiernej farby 1/1
hnuteľná
vec
1 ks pajkovačka zn. Extol Craft, v originálnom neporušenom balení
1/1
hnuteľná
vec
1 ks kamera do vozidla, s káblom do zapaľovania
1/1
1 ks sieťovaný plastový obal bielej farby, 1 ks umelohmotná sivá taštička na opasok,
s nápisom I love My Dog, vo vnútri čierne igelitové vrecúško, 1 ks kukla na hlavu s nápisom
hnuteľná Scuderia Kart, červenej farby, 1 ks biele textilné vrecúško, 1 ks autolekárnička s povinnou
vec- súbor výbavou, 1 ks rolovací kalendár r. 2016 v obale
1/1
hnuteľná 1 ks CD nosič s nápisom EURO v papierovom obale, 1 ks malá knižočka hnedej farby
vec- súbor s nápisom SOULIERS Louis Vuitton
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fotoaparát Nikon Coolpix S01
1/1
hnuteľná 1 ks retiazka na ruku z bieleho kovu s nápisom GUCCI, 1 ks prsteň z bieleho kovu s nápisom
vec- súbor Niké, 1 ks retiazka na krk z bieleho kovu
1/1
2 ks plastové figúrky - hračky, 1 ks kovový predmet (struna) nezisteného účelu, 1 ks čierna
textilná taštička s modrým zipsom , bez nápisu, 4 ks plastových súčiastok čiernej farby ,
hnuteľná s káblom a kovovou súčiastkou, nezisteného určenia, 2 ks LED svetielko s káblom, v sáčku
vec- súbor s nápisom GTV, 1 ks časť nabíjačky bez kábla, 1 ks časť nabíjačky Samsung, bez kábla
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaštička Kopaničiarska Hruška, objemu 0,04 l, plná
1/1
hnuteľná
vec
1 ks fľaštička Slovenská Borovička, objemu 0,04 l, plná
1/1
hnuteľná 2 ks fosforeskujúce pásky na ruku, neónovej farby, 2 ks perá, 1 ks balenie servítok s potlačou
vec- súbor 100,- EUR
1/1
1 ks malý šrobovák so zelenou rúčkou, 1 ks prívesok v tvare krištáľového srdiečka, z plastu, 1
ks krabička s nápisom UMAREX s 15 ks nábojov do plynovej pištole, 1 ks náramok na krk
hnuteľná z bieleho kovu, 1 ks náramok na ruku z bieleho kovu, 1 ks kožený obal s odznakom Strážca
vec- súbor poriadku Slovenskej republiky,
1/1
hnuteľná
vec
1 ks dóza s nápisom PFERDE BALSAM, s obsahom masti cca ¾
1/1
2 ks kovové krúžky na ruku, 2 ks prstene z bieleho kovu, 1 ks mobilný telefón zn. Motorola,
rozbitý display, 1 ks adaptér do počítača, 1 ks časť nabíjačky do zásuvky, bez kábla, zn.
Panasonic, 1 ks nádstavec do uťahovačky s hrotom krížového šrobováka, 1 ks kábel do
nabíjačky, bielej farby, 1 ks čierny kábel s koncovkami, 1 ks vešiak kovový, skladací, 1 ks
vešiak plastový, bielej farby , skladací, so šrobovaním, 1 ks kábel do nabíjačky, čiernej farby,
1 ks nabíjačka SONY, čiernej farby, 2 ks plastové púzdra hnedej farby, so zipsom, s čiernymi
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handričkami s nápisom Louis Vuitton, 1 ks ruženec z plastu s kovovým krížikom, 1 ks slnečné
hnuteľná okuliare čiernozlatej farby, 1 ramienko odlomené, 1 ks slnečné okuliare s rámom zlatej farby,
181 vec- súbor 1 ks hnedá krabička s nápisom Louis Vuitton, s handričkou s nápisom Louis Vuitton,
1/1
1 ks zapaľovač čierno-zlatej farby s obrázkom Raka, 1 ks svetielko do zástrčky, 1 ks čierna
hnuteľná textilná šatka s bielym ornamentom, 2 ks zabalené šperky zlatej farby, na obaloch nápis
182 vec- súbor Fashion Jewelery
1/1
hnuteľná
183 vec
1 ks adaptér k notebooku zn. Media - tech s 8 rôznymi koncovkami, v orig. obale
1/1
Hry na Playstation 3 a 2: 1 ks PS 3 hra BEYOND TWO SOULS v obale, 1 ks PS 3 Killbone B
v obale, 1 ks PS 2 hra Lord of Rings v obale, 1 ks PS 3 hra Tekken 6 v obale, 1 ks PS 3 hra
hnuteľná Gran Turismo 6 v obale, 1 ks PS 3 hra Need for Speed Carbon v obale, 1 ks PS 3 hra Grand
184 vec- súbor theft auto v obale, 1 ks PS 3 hra The SIMS 3 v obale, 1 ks PS 3 hra FIFA 13 v obale
1/1
hnuteľná
185 vec
1 ks šperk v tvare bieleho kvetu s poškodeným zapínaním
1/1
1 ks plynový zapaľovač žltej farby, 1 ks zariadenie do zapaľovania vozidla, s nápisom
EMGETON, 6 ks plynové bombičky UMAREX do plynovej pištole, v igelitovom sáčku, 1 ks
slúchadlá čiernej farby, 1 ks slúchadlá modrej farby, 1 ks náušnica v tvare kvetu bielej farby,
1 ks baterka do mobilu zn. Samsung, 1 ks použitá lepiaca páska sivej farby, 1 ks zošívačka
hnuteľná na papiere, čiernej farby, 3 ks plynové bombičky UMAREX do plynovej pištole, 1 ks plastové
186 vec- súbor svetielko béžovej farby
1/1
5 ks poistiek, 1 ks plastová krabička čiernej farby s 3 priehradkami, 1 ks kovový obal na disk
hnuteľná s nápisom 2,5“ DATA EXTERNAL CASE, s káblom čiernej farby, 3 ks plynové korenené
187 vec- súbor náboje, v plastovej krabičke s nápisom SUPER-PFEFFERPATRONEN
1/1
hnuteľná
188 vec
1 ks ručná nabíjačka na mobil, modrej farby
1/1
1 ks LED svietidlo čiernozelenej farby, s nápisom BeLux, 1 ks externý kábel zn. Samsung, 1
hnuteľná ks gumenný náramok na hodinky sivej farby, 1 ks gumenný náramok na hodinky čiernej farby,
189 vec- súbor 2 ks koženková taštička (obal ) čiernej farby
1/1
1 ks kábel od nabíjačky čiernej farby, 1 ks adaptér s káblom čiernej farby, 1 ks nabíjačka
NOKIA čiernej farby, 1 ks adaptér GTV čiernej farby, 1 ks časť adaptéra do zásuvky
s nápisom Travel Charger, 1 ks baterka NOKIA BL-44, 1 ks magnetka v podobe 500 eurovej
hnuteľná bankovky, 1 ks zadný plastový kryt nejakého spotrebiča, čiernej farby, 2 ks mobily zn. NOKIA,
190 vec- súbor 2 ks perá
1/1
hnuteľná 1 ks kovový predmet neznámeho určenia, 4 ks gumenné násuvné krúžky, čiernej farby (v
191 vec- súbor obale), 1 ks kovový šrób s odstrániteľnou hlavicou,
1/1
hnuteľná
192 vec- súbor 1 ks kábel do adaptéra, 2 ks nálepiek bielej farby s červeným nápisom I m secure
1/1
1 ks obal a klávesnica k notebooku, s káblom, 4 ks plastové súčiastky s kovovými šróbmi,
hnuteľná sivooranžovej farby, nezisteného určenia, 2 ks plastové súčiastky sivej farby nezisteného
193 vec- súbor určenia, 1 ks kábel do nabíjačky, bielej farby, 1 ks krabica s depilátorom Rowenta
1/1
hnuteľná
194 vec
1 ks podložka s držiakom na písanie, bordovej farby
1/1
hnuteľná
195 vec
1 ks Preukaz Najlepší kamarát
1/1
hnuteľná plastová ceruzka, 1 ks darčeková taška modrej farby, 1 ks Blu-ray Disc, film Requiem za sen,
196 vec- súbor 1 ks hra PS 3 Assasins Creed IV, s obalmi, 5 ks obálok čistých formátu A6
1/1
hnuteľná 1 ks zapaľovač DALMACIJA, skorodovaný, 1 ks ovládač na TV Samsung, 1 ks ovládač na
197 vec- súbor prijímač Philips
1/1
hnuteľná
198 vec- súbor 2 ks svietidiel na strope
1/1
1 ks rohožka sivej farby, 1 ks papierová krabica na topánky s 1 párom tenisiek zn. Niké, 1 pár
biele tenisky zn. Adidas, 1 pár tenisky sivej farby zn. Reserved, 1 pár tenisiek červenej farby
s nápisom DCTL FTWR, 1 pár tenisiek čiernej farby zn. NIKÉ, 1 pár topánok modrej farby zn.
hnuteľná GINO LANETTI, 1 pár tenisiek tmavošedej farby nez. značky, 1 pár čierne topánky zn. Nobles
199 vec- súbor Hommes, 1 pár šlapky čiernej farby
1/1
hnuteľná
200 vec
1 ks svietidlo na strope
1/1
1 ks sprchový gél Bruno Banani, obsah nezistený, použitý, 1 ks sprchový gél DOVE MEN &
CARE, použitý, obsah nezistený, 1 ks kondicionér SYOSS KERATIN, použitý, obsah
nezistený, 1 ks pena na holenie GILETTE, obsah nezistený, 1 ks sprchový gél DOVE MEN &
hnuteľná CARE, použitý, obsah nezistený, 1 ks šampón Fa, použitý, obsah nezistený, 1 ks šampón
201 vec- súbor Schauma, použitý, obsah nezistený, 1 ks uterák hnedej farby, 2 ks uteráky modrej farby
1/1
5 ks toaletného papiera v igelitovom obale, 1 ks použitý kotúč toaletného papiera, 1 ks čistiaci
prostriedok BLINK,, obsah 4/5 fľaše, 1 ks nádoba čistiaci prostriedok CLEAMEN 410, 1 ks
fľaša čistiaci prostriedok LARRIN, prázdna, 1 ks fľaša čistiaci prostriedok CIF Cream, 1 ks
hnuteľná fľaša čistiaci prostriedok SANYTOL, obsah neznámy, 1 ks čistiaci prostriedok Sifo, obsah
202 vec- súbor neznámy, 1s ks dávkovač mydla avoure Lignid Soap, obsah neznámy
1/1
hnuteľná 1 ks plastové vedro, zelenej farby, 1 ks metlička, 1 ks lopatka, 1 ks tyč na zmývanie podlahy,
203 vec- súbor plastové, zelenej farby, 1 ks handra na umývanie podlahy
1/1
hnuteľná
204 vec
1 ks držiak na zubnú kefku zn. Curaprox, modrej farby
1/1
1 ks nádobka krému Sudocrem, nezisteného obsahu, 1 ks plastová nádobka s tekutinou čírej
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farby do ½ obsahu, 1 ks toaletná voda zn. Bruno Banani, obsah cca ¼, 1 ks strojček na vlasy
zn Philips, 10 ks jednorazových žiletiek modrej farby, v igelitovom sáčku, 1 ks kožená taštička
hnuteľná béžovej farby s obsahom pedikúry : 2 ks klieštiky na nechty, 1 ks časť zipsu, 1 ks kovová
vec- súbor tyčinka, 1 ks malé nožničky, 1 ks pinzeta, 2 ks pilníky na nechty
1/1
1 ks balenie rôznofarebných štipcov na prádlo - 12 ks v balení, 1 ks biela handra na utieranie,
1 ks balenie pracieho prostriedku v tabletách Ariel 3 in 1, zatvorené, 1 ks plastový modrý
držiak na hadicu od práčky, 1 ks strihací strojček sivej farby, zn. Philips, s káblom, 1 ks
hnuteľná plastová čierna krabica od strihacieho strojčeka Philips, s 1 ks nádstavec na strojček, 1 ks
vec- súbor balenie gél na vlasy zn. Taft, obsah neznámy
1/1
hnuteľná
vec
1 ks zrkadlo na stene s ornamentami na stranách
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks kefa na čistenie toaletnej misy s nádobkou
1/1
1 ks zabalené mydlo v tvare listu, 1 ks malá plastová krabička, 1 ks plastová fľaštička
s nápisom Physiomer, obsah neznámy, 1 ks sklenená fľaštička s nápisom FLORSALMIN,
obsah tekutiny cca ½, obsah cca ½, 2 ks holiace strojčeky zn. Gilette, 1 ks plastový držiak na
hnuteľná hol. Strojčeky zn. Gilette, 1 ks gél na holenie v malej tube zn. Gillette, obsah neznámy, 1 ks
vec- súbor čistiaci gél v malej tube s nápisom Clearskin, obsah neznámy
1/1
1 ks nabíjačka s káblom, zn. Philips, 2 ks plastové nádstavce na strihací strojček, 1 ks
plastový hrebienok bielej farby, 1 ks plastový krúžok čiernej farby, 1 ks balenie troch holiacich
strojčekov zn. Gillette, 1 ks náramkové hodiny, skorodované, s nápisom Geneva, 1 ks
plastová nádoba s 10 ks kapsúl na pranie, 1 ks plastová nádoba s ostrekovačom, šedej farby,
obsah neznámy, 1 ks nádoba osviežovača Kik, obsah ¾, 1 ks deodorant zn. Old Spice,
obsah nezistený, 1 ks nádobka s gélom po holení zn. Old Spice, obsah nezistený, 1 ks
krabička s nápisom Rapi Clear s obsahom 1 ks tehotenský test, 1 ks toaletná taštička s
obsahom 1 ks fľaštička s voňavkou AMBER ELIXIR, 4 ks sáčky so šampónom DIXI, 1 ks
plastový chránič na holiaci strojček, 1 ks tuba so sprchovým gélom Heat Wave, obsah
hnuteľná nezistený, 1 ks gél na holenie AVON MEN, obsah neznámy, 1 ks krabička s krémom NIVEA
vec- súbor MEN, obsah nezistený
1/1
2 ks balenie vo fľaši ústna voda ODOL Stoma, obsah nezistený, 1 ks fľaša pracieho
prostriedku zn. FRÄSH, obsah nezistený, 1 ks nádoba telového mlieka zn. HAPPY SKIN,
obsah nezistený, 1 ks sprej zn. Rexona, 1 ks fľaštička s pleťovou vodou zn. MEDI, obsah
nezistený, 1 ks fľaštička s telovým mliekom zn. AVON Natural, obsah cca ½, 1 ks tuba
s telovým gélom zn. Papaya, obsah cca ½, 1 ks tuba s telovým mliekom zn. AVON, obsah
nezistený, 1 ks balenie s vlhčenými utierkami zn. Veltie, obsah nezistený, 2 ks jednorazové
strojčeky na holenie , 1 ks nádobka s balzamom na prery, oranžovej farby, obsah cca 2/3, 1
ks zubná kefka zn. SensiDent, zabalená v origin. Balení, 1 ks krabička s plastovými vatovými
tyčinkami, plná na cca 9/10, 1 ks nádoba s kožnou emulziou EXCIPIAL, obsah nezistený, 1
hnuteľná ks tuba lieku Fungicidin (masť), obsah nezistený, 1 ks kovový dávkovač s nápisom beper,
vec- súbor skorodovaný, 1 ks plastový hrebeň čiernej farby
1/1
1 ks plastový sieťovaný kôš na prádlo, 1 ks pánske nohavice sivej farby, 1 ks tričko s krátkymi
rukávom, khaki farby, 1 ks tričko s krátkym rukávom zelenej farby, 1 ks tričko s krátkym
rukávom čiernej farby, 1 ks tričkom s krátkymi rukávom, čierne, s nápisom LEGEND, 1 ks
tričko, krátky rukáv, béžovej farby s nápisom U.S.A., 1 ks tielko bielej farby, 1 ks tričko, krátky
rukáv, bielej farby, 1 ks tričko bielej farby s nápisom FSBN, 1 ks pánske biele slipy, 1 ks
hnuteľná pánske čierne slipy, 1 ks pánske sivé slipy, 1 ks šedá handra, 1 ks kuchynská utierka, 12 ks
vec- súbor tmavých ponožiek
1/1
hnuteľná
vec
1 ks svietidlo na strope
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks skriňová zostava bielosivej farby pozostávajúca z 3 osobitných skriniek a 3 zásuviek
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks okrasný keramický svietnik s 5 sviečkami, 1 ks okrasný sklenený svietnik s 3 sviečkami 1/1
hnuteľná 1 ks čierna kovová rukoväť s hrotom šrobováka, 1 ks fľaštička (kovová bombička) s nápisom
vec- súbor UMAREX
1/1
7 ks špendlíkov, 1 ks baterka typ VARTA-CR, 2 ks náušníc žltej farby, 1 ks retiazka z bieleho
hnuteľná kovu s príveskom v tvare písmena „P“ a ďalším príveskom so znamením Raka, 1 ks prívesok
vec- súbor z bieleho kovu s ornamentami, prívesky v tvare obdĺžnikov
1/1
hnuteľná
vec- súbor 1 ks krabička kondómov Pepino, 10 ks balení kondómov
1/1
hnuteľná
vec
1 ks rôznofarebná gumenná loptička
1/1
1 ks plastový čierny vešiak s 1 ks čiernomaskáčová vetrovka zn. BRAVESOUL, 1 ks čierna
vetrovka zn. CROPP, 1 k modrá mikina zn. GATE, 1 ks zimná bunda farby khaki, zn. SMOG,
1 ks roztrhané zelené tričko s krátkymi rukávom, 1 ks dámska ružová podprsenka, 1 ks šedé
kraťasy zn. FSBN, 1 ks čierne tepláky s nápisom Adidas, 1 ks tričko s krátkymi rukávmi,
hnuteľná čierne, zn. SMOG, 1 ks zimná čierna vetrovka s nápisom FSBN, 1 ks maskáčová košeľa zn.
vec- súbor NAPOLI
1/1
1 ks balenie vo vreci 4 kg Hyper Mass 5000 Protein, 1 ks igelitová taška s obsahom 1 ks
kovová podperka pod pušku (dvojnožka), 1 ks kovová čierna baterka, 1 ks sprej zn. AXE, 1
ks plastový obal na guličky do airsoftovej zbrane s oranžovými guličkami, obal v tvare
granáta, plný do cca 1/3, 1 ks plastový zásobník do airsoftovej zbrane s 7 ks oranžových
guličiek, 1 ks prenosný zdroj s USB vstupmi s nápisom RoHS, 1 ks nádoba ochranného
hnuteľná krému Garnier, Ambre Solaire, obsah nezistený, 1 ks plastový červený vrchnák na sprej, 1 ks
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223 vec- súbor čierny kábel s koncovkami,
1/1
hnuteľná 1 ks igelitová taška s obsahom 3 fľaše Original Turtle Wax, s nezisteným obsahom, 1 ks
225 vec- súbor Cockpit Spray, obsah nezistený, 1 ks plastová fľaštička Autoleštenka
1/1
2 ks plastové rakety na softtenis, modrej farby, 1 ks cestovná taška čiernej farby s obsahom 1
ks futbalová sfúknutá lopta veľkosť 5, 1 ks farebná gumenná loptička, 1 ks softtenisová
hnuteľná loptička, 1 ks zdroj Powercard Monster, v originálnom balení, 1 ks nafukovacia lopta v orig.
226 vec- súbor balení, 1 ks sfúknutá nafukovacia lopta
1/1
1 ks štartovacie káble červenočiernej farby v plastovom obale, 1 ks krabica s LED svietidlom
hnuteľná s nápisom LED FLASH LIGHT, 1 ks uzatvárateľný igelitový sáčok s množstvom nepoužitých
227 vec- súbor uzatvárateľných sáčkov 70 ks
1/1
1 ks ruksak na chrbát, čiernej farby , zeleno-červenými doplnkami, zn. GUCCI, 1 pár papúč
hnuteľná sivej farby, 1 ks krabica na topánky + 1 pár čierne tenisky zn. Adidas, 1 ks krabice na topánky
228 vec- súbor + 1 pár tenisiek červenej farby, 1 ks kovový skladací vešiak na prádlo
1/1
1 ks lišta (cokel) od plávajúcej podlahy, 1 ks plechová krabica od Riedidla C-6000 s obsahom
hnuteľná cca 1/10 tekutiny, 1 ks veľká igelitová taška s nápisom JYSK s 1 ks biely vankúš s označením
229 vec- súbor SOLA,
1/1
1 ks tričko s krátkymi rukávmi, sivej farby, s bielymi nápismi , 1 ks čierne tielko, 1 ks poťah na
matrace, zlatej farby, 1 ks obliečka na vankúš, 1 ks obliečka na paplón s kvetinovým vzorom,
1 ks plyšová hračka - opica, 1 ks plyšová hračka - biely medvedík, 1 ks krabica s mixérom zn.
SEVERIN, 1 pár tenisiek sivej farby zn. Adidas, 1 pár tenisiek bielej farby, 1 pár tenisiek
modrej farby , 1 pár tenisiek bielej farby, so zipsom, 1 pár tenisiek čiernej farby, zn. Vty, 1 pár
topánok, hnedej farby, zn. ECCO, 1 ks plyšová hračka - väčší hnedý medveď, 1 ks vankúš
sivej farby, 1 ks biely paplón, 1 ks tepláky modrej farby s nápisom DOWN TOWN, 1 pár
čiernobielych boxerských rukavíc, 1 ks poťah na matrac modrej farby , 1 ks čiernobiele tričko,
s krátkym rukávom zn. FSBN, 1 ks horný diel plaviek, 1 ks dolný diel plaviek, 2 ks darčekové
taštičky, 2 ks lapky na chytanie loptičky, 1 ks malá hádzanárska lopta, 1 ks uterák
bieloružovej farby, 1 ks cca 30 cm dlhej plávajúcej podlahy, 1 ks farebný opasok s kovovou
prackou, 1 ks plastová krabička s olovenými brokmi, s nápisom HK 1500 Steel BBS, 1 ks
kovový držiak na LCD televízor, na stenu, 1 ks tmavomodrá ponožka, , 1 ks balenie
odstraňovač škrabancov z laku, 6 ks pántov na nábytok, 1 ks prívesok na kľúče v tvare
plyšovej postavičky, 1 ks plastový ovládač, čiernočervenej farby, 1 ks golfová loptička, 1 ks
kartička o tovare, 1 ks plastová pumpa na loptu, 4 ks plastových predmetov čiernej farby
nezisteného účelu použitia, 1 ks kameň nezistenej horniny, 1 ks fixka čiernej farby, 1 ks
minca s podobizňou Jánošíka, 1 ks krabička so zápalkami, 1 ks igelitový sáčok s 1 ks
imbusový nádstavec a 55 ks samorezných šróbov rôznej veľkosti, 1 ks čierna plastová
súčiastka nezisteného účelu použitia, 1 ks igelitové vrecko s 30 ks šróbkov, 1 ks imbusový
kľúč, 2 ks klinčeky s bielymi plastami, 1 ks plyšové srdiečko červenej farby, 1 ks igelitové
vrecko s obsahom : 5 ks lepidlá na nábytok v plastových fľaštičkách, 2 ks kovové pánty na
nábytkové dvierka, 10 ks nábytkových záslepiek šróbov, 21 ks drevených kolíkov na spájanie
nábytku, 5 ks imbusových kľúčov, 1 ks plastová trubka bielej farby, ohnutého tvaru, 8 ks
nábytkových šróbov s plastovou strednou časťou, 11 ks nábytkových spojov, 4 ks kovové
súčiastky nezisteného účelu použitia, 38 ks plastových záslepiek šróbov, 12 ks väčších
samorezných šróbov, 139 ks samorezných šróbov rôznej veľkosti, 167 ks klinčekov rovnakej
hnuteľná veľkosti, 3 ks kovové podložky pod policu nábytku, 1 ks biela plastová záslepka, 1 ks čierna
230 vec- súbor plastová bednička
1/1
1 ks plastové modré vrece s obsahom : 1 ks čierne led svetlo, s káblom a vypínačom, 1 ks
menič elektr. prúdu s káblom do zapaľovanie vozidla, 1 ks ručná uťahovačka zn. MEROX +
plastový držiak as 3 baterkami, 1 ks krabica s odstraňovačom škrabancov na laku, 2 ks
hnuteľná koncovky na výfuk, 1 ks plastový odznak Dobrovoľný strážca poriadku SR, 1 ks fľaša oleja
231 vec- súbor MOGUL 15W-40, obsah nezistený, 1 ks voňavka v čiernej sklenenej fľaštičke,
1/1
hnuteľná
2 ks vysielačky zn. Silver Crest
232 vec- súbor
1/1
1 pár tenisiek, béžovej farby, zn. EDITION No1, 1 pár tenisiek čiernej farby zn. MEMPHIS, 1
pár tenisiek šedej farby zn. Vty, 1 pár bielych tenisiek zn. DVSN, 1 pár čiernych tenisiek
hnuteľná s bielom podrážkou, 1 pár čiernych tenisiek so šedým vzorom, 1 pár tmavomodrých tenisiek
233 vec- súbor zn. Vty, 1 pár čiernych topánok zn. Lacoste
1/1
1 ks pánske nohavice šedej farby zn. FSBN, 1 ks pánske nohavice šedej farby zn. SMOG, 2
ks pánske kraťasy čierno-žlto-bielej farby, 1 ks pánske kraťasy zn. FSBN, 1 ks pánske
kraťasy zn. BW 90, čierno-červeno-biele, 1 ks pánske tmavošedé nohavice zn. FNSB, 1 ks
šedé nohavice zn. SMOG, 1 ks nohavice modré zn. SMOG, 1 ks biele nohavice zn. YOUR
SPACE, 1 ks svetlé šedé nohavice zn. SMOG, 1 ks rifle zn. DENIM 1982, 1 ks svetlé šedé
nohavice zn. SMOG, 1 ks kraťasy, bordové zn. House, 1 ks riflové kraťasy zn. FSBN, 1 ks
šedé kraťasy zn SCOOPE 38, 1 ks tričko s krátkymi rukávom, čierne, s bielymi nápismi, zn.
FSBN,, 1 ks tričko s krátkym rukávom, khaki farba, zn. FSBN, 1 ks tričko, krátky rukáv,
bordovej farby, SMOG, 1 ks tričko, krátky rukáv zn. CROPP, čierno-biele-červené, 1 ks tričko,
krátky rukáv, bielej farby, čierne nápisy, zn. HOUSE CLTH, 1 ks tričko bielej farby, krátky
rukáv, zn. FSBN, 1 ks tričko, krátky rukáv, z. YAKUZA, 1 ks tričko, krátky rukáv, zelenej farby,
zn. FSBN, 1 ks tričko, čiernej farby, s bielymi nápismi, zn. CROPP, 1 ks tielko čiernej farby,
zn. Ergee, 1 ks tričko tmavomodré, krátky rukáv, zn. SMOG, 1 ks tričko, krátky rukáv, sivej
farby, zn. Gap, 1 ks tričko, krátky rukáv, čiernej farby ,biela potlač, zn. SUMMER VIBES, 1 ks
tričko, krátky rukáv, maskáčová zelená farby, zn. FSBN, 1 ks tričko, krátky rukáv, zn.
TRN1961, 1 ks tričko, krátky rukáv, čierna farby, nápis Nedotýkejte se mě, 1 ks tričko čiernej
hnuteľná farby s kapucňou a zipsom vpredu, 1 ks mikina šedej farby, zn. House Brand, 1 ks mikina,
234 vec- súbor šedej farby, zn. CROPP, 1 ks tričko, čiernej farby, zn. JHK, zabalené v obale
1/1
1 ks motýlik červeno-čiernej farby, 5 ks kuchynských utierok, 4 ks osušky, 2 ks uteráky, 1 ks
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opasok s kovovou prackou zn. CROPP, 1 ks opasok s kovovou prackou zn. CROPP, 2 ks
hnuteľná pánske slipy, 19 ks párov ponožiek, 2 ks čierne kožené opasky s kovovou prackou, 3 páry
235 vec- súbor ponožiek, 2 ks šnúrky do topánok
1/1
1 ks bavlnený šál, zelenej farby, so vzorom, 1 ks tepláky sivej farby, zn. FSBN, 1 ks
polokošeľa modrej farby, zn. FSBN, 1 ks čierne tričko, krátky rukáv, zn. CROPP, 1 ks tričko,
krátky rukáv, šedomodrej farby, zn. FSBN, 1 ks zabalená plachta na matrace, 1 ks hasiaci
prístroj 1 kg, 1 ks plastový vešiak, 1 ks koženková bunda, čierna, zn. TRN1961, 1 ka
vetrovka, modrá, zn. PEPCO, 1 ks vešiak, 1 ks mikina, šedá, nápis House Clothing, 1 ks
mikina, čierna, zn. FSBN, 1 ks vesta, obojstranná, šedočiernej farby, 1 ks mikina, modrej
farby, zn. House Basic, 1 ks vešiak, 1 ks vesta, bordová, zn. Fisherfield, 1 ks vetrovka, čiernej
farby s poltalčou, zn. CROPP, 1 ks vešiak drevený, 1 ks mikina šedočierne farby, s kapucňou,
zn. FSBN, 1 ks košeľa, károvaní modročervená, zn. SMOG, 1 ks mikina - vesta, bielej frby,
zn. ATHLETIC DEPT., 1 ks vetrovka, čiernej farby, zn. EMT, 1 ks vešiak, 1 ks košeľa modrej
farby, zn. House CLTH, 1 ks vešiak, 1 ks sako, modrej farby, zn. Garnitex, 1 ks nohavice
modrej farby, zn. Garnitex, 1 ks vankúš bielej farby, 1 ks vankúš zelenkavej farby, 1 ks
hnuteľná dámske nohavičky, 1 ks osuška, 1 ks nohavice, svetlohnedej farby, zn. SMOG, 1 ks paplón, 1
236 vec- súbor pár čiernych topánok zn. SEASTAR
1/1
hnuteľná
237 vec
1 ks svietidlo na strope
1/1
1 ks pokladnička v tvare knihy, modrej farby, s nápisom The New ENGLISH Dictionary, so
238
zámkom, bez kľúčov,
1/1
239
1 ks digitálna váha, čiernej farby,
1/1
240
1 ks smart hodinky SAMSUNG, biely gumený remienok
1/1
241
1 ks harddisc (ADATA HC 500) striebornej farby, s káblom, 1TB
1/1
242
1 ks prenosný PC Packard BELL, S/N: NXC1UEG0452390ADC77200
1/1
243
1 ks koženková kapsička cez plece, čierna, s nápisom POLO VIDENG,
1/1
244
1 ks čiernosivá vetrovka, zn. ID FUNDANGO
1/1
245
1 ks ozdobné pero, čiernej farby, so zlatými doplnkami,
1/1
246
1 ks kábel s 2 rozličnými koncovkami, v orig. obale s nápisom Connector, Charger Adapter
1/1
1 ks plynový zapaľovač modrej farby, 1 ks plynový zapaľovač zelenej farby, 1 ks
247
plynový zapaľovač žltej farby
1/1
248
1 ks mobilný telefón Samsung čiernej farby so striebornou obrubou
1/1
249
1 ks mobilný telefón HONOR, zlatej farby
1/1
250
1 ks mobilný telefón čiernej farby zn. SONY D2203, IMEI:35529006-274414-7SI
1/1
1 ks mobilný telefón zn. Samsung, bielej farby, model GT-I9300, IMEI: 353164105106770011
251
bez SD karty s vytiahnutou baterkou
1/1
253
1 ks SD karta MICRO SD ADAPTER číslo 07122 OP AXA4A5013, 2GB
1/1
254
1 ks čierny obal DVD (prázdny),
1/1
255
1 ks USB kľúč zn. Flash voyager, čiernomodrej farby, 8GB
1/1
256
1 ks USB kľúč Kingston, striebornej farby, 8 GB, DTSE9
1/1
257
1 ks USB kľúč Team 16 GB, čiernosivej farby
1/1
258
1 ks USB kľúč bez označenia, čiernostriebornej farby, 8GB
1/1
259
1 ks USB kľúč zn. Hansaflex, striebornej farby, 8GB
1/1
260
1 ks hodinky zn. Elegant, zlatočierne, gumený náramok čiernej farby
1/1
261
1 ks zapaľovač oranžovej farby
1/1
262
1 balík cigariet LM s obsahom 15 kusov cigariet
1/1
263
pamätná minca MONNAIE DE PARIS 2016
1/1
264
čierny kovový prsteň
1/1
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10 €
10 €
10 €
10 €
3€
0,20 €
3€
3€
6€
3€
3€
60 €
1€
2€
10 €
3€

Podmienky ponukového konania

1. Súpisové položky majetku sa v ponukovom konaní speňažujú ako súbor majetku - celok.
2. Záujemca doručí na adresu kancelárie správcu ponuku na odkúpenie súboru majetku - celku, s uvedením
navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty majetku, t.j. v prvom kole
minimálne 1685.-Eur. Ponuka musí obsahovať presné označenie záujemcu, kópiu dokladu totožnosti, u
záujemcu právnickej osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie starší ako 3
mesiace.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
Lehota uplynie o 14:00 hod. posledného dňa lehoty. Ponuky doručené po tejto lehote nebude správca
akceptovať.
4. Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná.
5. Na obálku s ponukou záujemca uvedie: „Ponukové konanie Dobák – neotvárať !“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového konania
ponúkne za súbor majetku najvyššiu kúpnu cenu.
7. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu.
8. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí, prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.

JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K028171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kocka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radzovce 243, 985 58 Radzovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1992
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/152/2022 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/152/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s., S1604, správca dlžníka: Ladislav Kocka, nar. 10.08.1992, trvale bytom Radzovce
243, 985 58 Radzovce, obchodné meno: Ladislav Kocka, s miestom podnikania Radzovce 243, 985 58
Radzovce, IČO: 51380374 oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok - piatok od 09:00 hod do 12:00 hod a od 13:00 hod
do 16:00 hod v kancelárii správcu na ulici 29.augusta č. 31, 974 01 Banská Bystrica, po predchádzajúcom emailovom nahlásení sa na elektronickej adrese bb@insolvency.sk

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K028172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Kocka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radzovce 243, 985 58 Radzovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1992
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/152/2022 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/152/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská Bystrica, správca majetku
dlžníka Ladislav Kocka, nar. 10.08.1992, trvale bytom Radzovce 243, 985 58 Radzovce, obchodné meno:
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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Ladislav Kocka, s miestom podnikania Radzovce 243, 985 58 Radzovce, IČO: 51380374 v súlade s § 32 ods.
7) písm. b) ZoKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania za účelom
popretia pohľadávok.
Bankový účet: SK91 1100 0000 0029 4106 6705 / BIC : TATRSKBX
Variabilný symbol v zložení: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a číslo konania
Výška preddavku: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je v súlade s § 32 ods. 19)
ZoKR 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.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K028173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Lapinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad plážou 6873/8, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Flíder
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/68/2022 S1492
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/68/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty

Všeobecná podstata:

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

Vo Zvolene, dňa 09. 05. 2022.

JUDr. Vladimír Flíder
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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K028174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rybár Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 5956 / 64, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/61/2022 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/61/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku podliehajúci konkurzu
P.č. Súpisová zložka majetku
1.

Vlastník
– Súpisová
spoluvlastnícky podiel hodnota
Vyrovnávací podiel v spoločnosti 3BB s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri Dlžník – jediný spoločník 10 000,00 €
OS Banská Bystrica v odd. Sro vo vložke č. 29911/S, so sídlom Trieda SNP 38, v spoločnosti
974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 303 180

Deň zápisu do
súpisu
10.05.2022

JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K028175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Flaška Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkonice 178, 976 13 Podkonice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1957
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/7/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/7/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Ing. Ján Flaška, nar. 18.11.1957, bytom: Podkonice 178, 976
13 Podkonice, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Ján Flaška, s miestom podnikania Podkonice 178,
976 13 Podkonice, IČO: 37 329 596, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po splnení rozvrhu výťažku oznamuje, že
sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K028176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senné 50, 991 01 Senné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1974

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/18/2022 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/18/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Roman Berky, nar.: 05.09.1974, bytom: Senné 50, 991 01
Senné, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K028177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Mendelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ostrý Grúň 25, 966 77 Ostrý Grúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1979
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/40/2021 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/40/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Zuzana Mendelová, nar. 16.05.1979, trvale
bytom Ostrý Grúň 25, 966 77 Ostrý Grúň (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Konkurzná podstata preto nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka
končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Banskej Bystrici, dňa 10.05.2022
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K028178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenko Homola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1984
Obchodné meno správcu:
Správca - Keleti Mário, JUDr.
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/315/2021 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/315/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/315/2021 zo dňa 22.09.2021, zverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 186/2021 zo dňa 28.09.2021 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka – Zdenko Homola,
nar. 13.04.1984, bytom Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Gymnaziálna 162/4,
Kláštor pod Znievom, podnikajúci pod obchodným menom: Zdenko Homola, s miestom podnikania Šalgotarjánska
10, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 43512844 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Zdenka Homolu
bol ustanovený za správcu dlžníka JUDr. Mário Keleti so sídlom kancelárie: Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa. Účinky
ustanovenia správcu nastali 29.09.2021.

JUDr. Mário Keleti, so sídlom Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, značka správcu S 1241, ako správca zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov preto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Zdenko Homola, nar. 13.04.1984, bytom Banská Bystrica,
974 01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Gymnaziálna 162/4, Kláštor pod Znievom, podnikajúci pod
obchodným menom: Zdenko Homola, s miestom podnikania Šalgotarjánska 10, 974 04 Banská Bystrica, IČO:
43512844 sa končí.

Na základe doručeného dlžníkovho Návrhu na vyhlásenie konkurzu, ním poskytnutej súčinnosti, ako aj na základe
vlastných zistení a šetrení správcu, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici
zo dňa 22.09.2021, sp. zn. 5OdK/315/2021 na majetok dlžníka Zdenko Homola, nar. 13.04.1984, bytom Banská
Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Gymnaziálna 162/4, Kláštor pod Znievom, podnikajúci
pod obchodným menom: Zdenko Homola, s miestom podnikania Šalgotarjánska 10, 974 04 Banská Bystrica, IČO:
43512844 zrušuje.

JUDr. Mário Keleti, správca

K028179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Böjtöš Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská Nová Ves 198, 991 07 Opatovská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1980
Obchodné meno správcu:
Creditor, k.s.
Sídlo správcu:
Turecká 313, 976 02 Turecká
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/71/2021 S2049
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/71/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Creditor, k.s., správca so sídlom kancelárie Turecká 313, 976 02 Turecká, značka správcu S2049 (ďalej aj ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 11.01.2022, pod č. k. 6OdK/71/2021,
zverejnené 18.01.2022, ustanovený do funkcie Správcu dlžníka Norbert Böjtöš, nar. 06.05.1980, trvalý pobyt
Opatovská Nová Ves 198, 991 07 Opatovská Nová Ves (ďalej aj ako „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej aj ako
„ZKR“) správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo potom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
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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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných
šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Vzhľadom
na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
Norbert Böjtöš, nar. 06.05.1980, trvalý pobyt Opatovská Nová Ves 198, 991 07 Opatovská Nová Ves sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Tureckej dňa 10.05.2022

Creditor, k.s.

K028180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimková Rozália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianske Tesáre 114, 962 68 Hontianske Tesáre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1991
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/32/2022 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/32/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01
Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 ZKR, že
po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu Súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok veriteľa: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 51 865 467,
v celkovej hodnote 132,94 EUR.
Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K028181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Haluška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 8, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/108/2022 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/108/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Dušan Haluška, nar. 01.09.1978, trvale bytom Harmanec 8, 976 03 Harmanec, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 7OdK/108/2022, oznamuje veriteľom, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.
a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0904 320 100, alebo písomne
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na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese: natalia.milanova@gmail.com.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K028182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 142 / 34, 985 31 Mučín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1967
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/454/2021 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/454/2021
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Ondrej Baláž, nar. 09.02.1967, trvale bytom Nová 142/34, 985 31 Mučín, týmto vylučuje súpisové
zložky majetku zo súpisu všeobecnej majetkovej podstaty z dôvodu ich speňaženia a to nasledovne:

Číslo

Typ
majetku

Podstata

Názov

1

Pozemok

Všeobecná
podstata

Pozemok
zastavaná
plocha
nádvorie

Výmera
k.ú.
[m2]

LV

Parcela Spoluvlastnícky
číslo
podiel dlžníka

Dôvod
vylúčenia

Poznámka

Suma
speňaženia

–
a

700

Mučín 60 371

1/2

Speňaženie

§ 167r ZKR 1.250,00 €

Vo Vlkanovej dňa 09.04.2022
PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,

K028183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Haluška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 8, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/108/2022 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/108/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VEC:

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
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Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

„Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten

"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
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"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"

„Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

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: Dušan Haluška, nar. 01.09.1978, trvale bytom Harmanec 8, 976 03
Harmanec, („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, č. k. 7OdK/108/2022 zo dňa 21.04.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 83/2022 dňa
02.05.2022, vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka 13, 960 01
Zvolen, SR.

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

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

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na 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)
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

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)

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)
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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)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt: Dušan Haluška, 01.09.1978, Harmanec 8, 976 03
Harmanec, is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No.
7OdK/108/2022 dated 21.04.2022, it was published in the Commercial bulletin No. 83/2022 from
02.05.2022, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Natália Miľanová,
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, 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 regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.

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

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

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

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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.
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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.

The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

Mgr.
správca (trustee)

Natália

Miľanová

K028184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Haluška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 8, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/108/2022 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/108/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Dušan Haluška, nar. 01.09.1978, trvale bytom Harmanec 8, 976 03 Harmanec, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 7OdK/108/2022, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276. V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5, 7 a
19 ZKR:

§ 167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
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§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a. do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b. do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.

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

(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

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

Mgr. Natália Miľanová, správca

K028185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovalčík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jergov 182 / 36, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1976
Obchodné meno správcu:
DD Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/126/2022 S2001
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/126/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

DD Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Miroslav Kovalčík, nar.
13.12.1976, trvale bytom Jergov 182/36, 976 52 Čierny Balog, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že účastníci
konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, v
úradných hodinách od 8. 00 hod. do 15. 00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na mailovú adresu: dinova.dominika@gmail.com, alebo na čísle telefónu: 00421
948 387 640, 00421 903 227 678.
DD Recovery, k.s., správca dlžníka
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K028186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovalčík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jergov 182 / 36, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1976
Obchodné meno správcu:
DD Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/126/2022 S2001
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/126/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

DD Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, konkurzný správca dlžníka Miroslav
Kovalčík, nar. 13.12.1976, trvale bytom Jergov 182/36, 976 52 Čierny Balog, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v UniCredit Bank, a.s., IBAN: SK42 1111 0000 0016 2399 4018.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania.
DD Recovery, k.s., správca dlžníka

K028187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INTERMONT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 20 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 840 198
Obchodné meno správcu:
Advisors k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2018 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k.s., správca so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S1590, správca
konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 20, IČO: 30
840 198, sp. zn. 2K/7/2018 týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Slovenská
republika – Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, Banská Bystrica, IČO: 00 603 481 v celkovej
sume 393,00,-Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K028188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovalčík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jergov 182 / 36, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1976
Obchodné meno správcu:
DD Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
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Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/126/2022 S2001
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/126/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca Miroslav Kovalčík, nar.
13.12.1976, trvale bytom Jergov 182/36, 976 55 Čierny Balog, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 6OdK/126/2022zo dňa 20.04.2022 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of Miroslav Kovalčík, born in 13th December 1976, domicil Jergov 182/36, 976 55 Čierny
Balog, Slovak republic, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Banská Bystrica No. 6OdK/126/2022 dated of 20th April 2022 bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 79/2022 dňa
26.04.2022. Dňom 27.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was Publisher Journal 79/2022 on 26th April 2022.
Bankruptcy was declared on 27th April 2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 – DD Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Trhová
992/1, 960 01 Zvolen, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 1619/28, 974 04 Banská Bystrica,
Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje
deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta
ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - DD Recovery, k.s., offices
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 1619/28,
974 04 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
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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).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
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16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
DD Recovery, k.s., správca
komplementár/unlimited

dlžníka

/

trustee

of

the

bankrupt,

Mgr.

Dominika

Diňová,

K028189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňková Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 431/18, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/14/2022 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/14/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Simona Beňková, nar. 24.05.1976, trvale bytom Hronská 431/18, 976 46 Valaská, podnikajúci
pod obchodným menom: Simona Beňková, s miestom podnikania P.O. Hviezdoslava 816/19, 990 01 Veľký Krtíš,
IČO: 41285522, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici pod spis. zn.:
5OdK/14/2022, 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 I-Xon a.s., so sídlom Husitská 344/63,
Praha 3, Česká republika, IČO: 28218761, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 13 v celkovej
výške 4999,68 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
pohľadávky 12.
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
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

K028190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škriavnik 8, 991 25 Príbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1993
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/143/2022 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/143/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Martina Gašparová, nar. 07.09.1993, trvale bytom Škriavnik 8, 991 25 Príbelce (ďalej len „Dlžník“)
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:00 - 11:30 a
12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
office@kore.sk
KORE management, k.s., správca

K028191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škriavnik 8, 991 25 Príbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1993
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/143/2022 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/143/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
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(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Martina Gašparová, nar.: 07.09.1993, trvale bytom Škriavnik 8, 991 25 Príbelce (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.04.2022,
sp. zn. 6OdK/143/2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 83/2022 dňa 02.05.2022 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený KORE management, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1888 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Martina Gašparová, born on 07.09.1993, with permanent address at Škriavnik 8, 991 25
Príbelce (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Banská Bystrica of 25.04.2022, ref. No. 6OdK/143/2022 published in the Commercial report No. 83/2022 of
02.05.2022 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and KORE management, k.s. with its office at Stráž 223,
960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1888 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
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

341

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 10.05.2022
Zvolen, on 10.05.2022
KORE management, k.s., správca dlžníka
KORE management, k.s., trustee of the bankrupt

K028192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škriavnik 8, 991 25 Príbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1993
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/143/2022 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/143/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Martina Gašparová, nar. 07.09.1993, trvale bytom Škriavnik 8, 991 25 Príbelce (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK39 0900 0000 0051 4508 7269 , GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
KORE management, k.s., správca

K028193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HYDREX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska ul. č. 1877 / 0, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 633 072
Obchodné meno správcu:
UBC 2020, k.s.
Sídlo správcu:
Ladislava Hudeca 15326/2A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5R/1/2022 S2009
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5R/1/2022
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Sp. zn.: 5R/1/2022
Naša zn.: 5R/1/2022 S2009

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru

v reštrukturalizačnom konaní vedenom Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 5R/1/2022 zo dňa
11.02.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 33/2022 s účinkami zverejnenia dňa 18.02.2022 dlžníka
HYDREX, s.r.o., v reštrukturalizácii so sídlom Partizánska ul. č. 1877, Hriňová 962 05, IČO: 31 633 072,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2856/S (ďalej len
„Dlžník“) v zmysle ustanovenia § 128 ods. 5 zákona 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „ZKR“)

Správca: UBC 2020, k.s., správca konkurznej podstaty so sídlom správcovskej kancelárie Ladislava Hudeca
15326/2A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 2009

Miesto konania: DIXON Kongres Hotel Resort & Aqualand, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, Miestnosť:
Veľký salón

Dátum a čas konania: 9. máj 2022 o 13:00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice
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1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver

O Zasadnutí veriteľského výboru za účelom voľby predsedu veriteľského výboru schváleného na schôdzi veriteľov
dňa 09.05.2022 na deň 09.05.2022 o 13:00 hod.

Prítomní:
Zasadnutia sa zúčastnili nasledujúci členovia veriteľského výboru:

1. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, 811 05 Bratislava, IČO: 00 682 420
2. ČSOB Leasing a.s., Žižkova 11, Bratislava 815 10, IČO: 35 704 713
3. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4- Michle 140 92, IČO: 64 948
242

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
Prvé zasadnutie veriteľského výboru dlžníka zvolal správca UBC 2020, k.s., v zastúpení JUDr. Martinou
Rigáňovou, komplementárom bezprostredne po schôdzi veriteľov, ktorá oboznámila prítomných členov
veriteľského výboru s navrhovaným programom prvého zasadnutia veriteľského výboru a konštatovala, že:
·
·

Na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru a správca
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný

2. Voľba predsedu veriteľského výboru.
Správca dlžníka HYDREX s.r.o. v reštrukturalizácii v zastúpení JUDr. Martinou Rigáňovou vyzval prítomných
veriteľov, aby navrhli spomedzi svojich členov predsedu veriteľského výboru. Prítomní členovia veriteľského
výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru veriteľa Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s.

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu:

za

-

2 hlasy, t.j. 66,6% hlasov prítomných členov veriteľského výboru

proti

-

0 hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných členov veriteľského výboru

zdržal sa

-

1 hlasov, t.j. 33,3% hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie č.1:
Uznesenie č.1: Veriteľsky výbor volí v zmysle § 127 ods. 5 ZKR za predsedu veriteľského výboru člena
veriteľského výboru Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava 811 05, IČO: 00 682
420.

Dlžník v súlade s ust. §143 ZKR navrhol predĺžiť lehotu na predloženie reštrukturalizačného plánu o 60 dní.
Na to sa pristúpilo k hlasovaniu:

za

-

1 hlasy, t.j. 33,3% hlasov prítomných členov veriteľského výboru

proti

-

1 hlasov, t.j. 33,3% hlasov prítomných členov veriteľského výboru

zdržal sa

-

1 hlasov, t.j. 33,3% hlasov prítomných členov veriteľského výboru

Uznesenie č.2: Veriteľsky výbor neschvaľuje prednesený návrh dlžníka.

3. Záver
Prvé zasadnutie veriteľského výboru ukončil zvolávajúci zasadnutie- správca, ktorý prítomným poďakoval
za ich účasť.

V Banskej Bystrici, dňa 09.05.2022

za správcu

za predsedu veriteľského výboru

________________________________

_______________________________________

UBC 2020, k.s.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

JUDr. Martina Rigáňová

Mgr. Jozef Hančák

komplementár
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K028194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Králiková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 594/14, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/435/2021 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/435/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu dlžníka: Monika Králiková, nar. 05.09.1969, trvale bytom Čsl. armády 594/14 , 963 01
Krupina, podnikajúci pod obchodným menom: PLUS, v. o. s., s miestom podnikania Nám. SNP 126/19, 963
01 Krupina, IČO: 36019615 ( uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 5OdK/435/2021 z 19. 11. 2021,
konkurz vyhlásený dňa 29.11.2021 v OV č. 228/2021 vyhlásil v OV č. 81/2022 pod K025001 zo dňa 28.04.2022 II.
kolo ponukového konania na majetok dlžníka:
Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 67/2022 dňa 06.04.2022
Hnuteľný majetok
tys
p.
súpisovej
č.
zložky
1

popis súpisovej zložky

hodnota

dátum
zápisu

dôvod
zápisu

§ 167h
2 100
14.3.2022 ods. 1
€
ZKR

hnuteľná vec osobné motorové vozidlo
RENAULT MEGANE M
typ: AB HATCHBACK 5DV
EVČ: KA915AR
VIN: VF1BM0B0H34323159
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výrovy) 27.7.2006
farba červená
druh paliva BA 95
prevodovka MT/5
počet najazdených km cca 203 000
pojazdné, značne skorodované : ľavý zadný nárazník, pravý podbeh, do auta je potrebné
často dolievať olej, pravdepodobne je potrebná výmena tesnenia pod hlavou, prasknutá
hadica vzduchového filtra, úmerne veku poškodený lak auta, poškodené pravé spätné
zrkadlo, nefunguje centrálne uzamykanie auta

Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 2.100,- eur.
Lehota na predkladanie ponúk uplynula 09.05.2022.
Vzhľadom k tomu, že v rámci lehoty na predkladanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená ani
jedna ponuka, vyhodnocuje správca prvé kolo ponukového konania za neúspešné.

V Banskej Bystrici, dňa 10.05.2022
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Mgr. Marína Zacharová
Správca konkurznej podstat

K028195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Králiková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 594/14, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/435/2021 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/435/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

III. kolo ponukového konania

Správca konkurznej podstaty Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu dlžníka: Monika Králiková, nar. 05.09.1969, trvale bytom Čsl. armády 594/14 , 963 01
Krupina, podnikajúci pod obchodným menom: PLUS, v. o. s., s miestom podnikania Nám. SNP 126/19, 963
01 Krupina, IČO: 36019615 ( uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 5OdK/435/2021 z 19. 11. 2021,
konkurz vyhlásený dňa 29.11.2021 v OV č. 228/2021 týmto vyhlasuje III. kolo ponukového konania na majetok
dlžníka:
Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 67/2022 dňa 06.04.2022
Hnuteľný majetok
tys
p.
súpisovej
č.
zložky
1

popis súpisovej zložky

hodnota

dátum
zápisu

dôvod
zápisu

§ 167h
2 100
14.3.2022 ods. 1
€
ZKR

hnuteľná vec osobné motorové vozidlo
RENAULT MEGANE M
typ: AB HATCHBACK 5DV
EVČ: KA915AR
VIN: VF1BM0B0H34323159
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výrovy) 27.7.2006
farba červená
druh paliva BA 95
prevodovka MT/5
počet najazdených km cca 203 000
pojazdné, značne skorodované : ľavý zadný nárazník, pravý podbeh, do auta je potrebné
často dolievať olej, pravdepodobne je potrebná výmena tesnenia pod hlavou, prasknutá
hadica vzduchového filtra, úmerne veku poškodený lak auta, poškodené pravé spätné
zrkadlo, nefunguje centrálne uzamykanie auta

Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 2.100,- eur.
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Podmienky ponukového konania:
1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Monika Králiková,
motorové vozidlo – neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu
a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje motorového vozidla, ktoré má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu SK17 1111 0000 0015 8546 8008 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK17
1111 0000 0015 8546 8008 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť Ponukové konanie Monika Králiková, motorové vozidlo.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a vyzve úspešného
záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Správca si vyhradzuje odmietnuť každú ponuku.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
ponukové konanie tým, že po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej
ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom
túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového konania svoju
záväznú ponuku.
Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:

Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
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(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905990037

Mgr. Marína Zacharová
Správca konkurznej podstat

K028196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kačáni Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica novohradská 2362 / 22, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1/2022 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu dlžníka: Ján Kačáni, nar. 16. 09. 1974, trvale bytom Novohradská 2362/22, 984 01
Lučenec, obchodné meno: Ján Kačáni - PCDC, s miestom podnikania Novohradská 2362/22, 984 01
Lučenec, IČO: 41814886 ( uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/1/2022 z 26.01.2022, konkurz
vyhlásený dňa 07.02.2021 v OV č. 25/2022 vyhlásil v OV č. 81/2022 pod K024988 zo dňa 28.04.2022 II. kolo
ponukového konania na majetok dlžníka:
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 67/2022 dňa 06.04.2022
Hnuteľný majetok

Súpis
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majetku
p. č.

tys súpisovej
popis súpisovej zložky
zložky

1

hnuteľná vec

hodnota

dátum
zápisu

150
31.3.2022
€

osobné motorové vozidlo

dôvod
zápisu
§ 167h ods.
1 ZKR

RENAULT ESPACE
typ: K/JK0J/JK0HAB
EVČ: LC067CI
VIN: VF1JK0JAB31304929
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) 29.04.2004, 19.11.2007
šedá
druh paliva NM
druh karosérie: AC kombi
počet najazdených km cca 220 000
stav vozidla: v premávke
nepojazdné min. 6 rokov odstavené, nefunkčný motor P9X 3.0 dCi, nie
sú tlaky v 5 a 6 valci + prehrievanie (spadnuté vložky)
p. č.

tys súpisovej
popis súpisovej zložky
zložky

2

hnuteľná vec

hodnota

dátum
zápisu

150
31.3.2022
€

osobné motorové vozidlo

dôvod
zápisu
§ 167h ods.
1 ZKR

RENAULT ESPACE
3,0 DCi K/JK0J/JK0JCB
EVČ: LC975 BX
VIN: VF1JK0JCB29908848
Rok výroby 11/2005
šedá metalíza
druh karosérie: AF viacúčelová
počet najazdených km cca 275 000
stav vozidla: vyradené z cestnej premávky
nepojazdné min. 6 rokov odstavené, nefunkčný motor P9X 3.0 dCi,
prehrievanie (spadnuté vložky), problém so saním a turbom

Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 300,- eur.
Správca konkurznej podstaty speňažoval predmetný hnuteľný majetok ako súbor.
Lehota na predkladanie ponúk uplynula 09.05.2022.
Vzhľadom k tomu, že v rámci lehoty na predkladanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená ani
jedna ponuka, vyhodnocuje správca prvé kolo ponukového konania za neúspešné.

V Banskej Bystrici, dňa 10.05.2022

Mgr. Marína Zacharová
Správca konkurznej podstaty
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K028197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kačáni Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica novohradská 2362 / 22, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1/2022 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

III. kolo ponukového konania

Správca konkurznej podstaty Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
ustanovený za správcu dlžníka: Ján Kačáni, nar. 16. 09. 1974, trvale bytom Novohradská 2362/22, 984 01
Lučenec, obchodné meno: Ján Kačáni - PCDC, s miestom podnikania Novohradská 2362/22, 984 01
Lučenec, IČO: 41814886 ( uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/1/2022 z 26.01.2022, konkurz
vyhlásený dňa 07.02.2021 v OV č. 25/2022 týmto vyhlasuje III. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:
Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č. 67/2022 dňa 06.04.2022
Hnuteľný majetok

Súpis
majetku
p. č.

tys súpisovej
popis súpisovej zložky
zložky

1

hnuteľná vec

hodnota

dátum
zápisu

150
31.3.2022
€

osobné motorové vozidlo

dôvod
zápisu
§ 167h ods.
1 ZKR

RENAULT ESPACE
typ: K/JK0J/JK0HAB
EVČ: LC067CI
VIN: VF1JK0JAB31304929
Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) 29.04.2004, 19.11.2007
šedá
druh paliva NM
druh karosérie: AC kombi
počet najazdených km cca 220 000
stav vozidla: v premávke
nepojazdné min. 6 rokov odstavené, nefunkčný motor P9X 3.0 dCi, nie
sú tlaky v 5 a 6 valci + prehrievanie (spadnuté vložky)
p. č.

tys súpisovej
popis súpisovej zložky
zložky

2

hnuteľná vec

hodnota

dátum
zápisu

150
31.3.2022
€

osobné motorové vozidlo
RENAULT ESPACE
3,0 DCi K/JK0J/JK0JCB
EVČ: LC975 BX
VIN: VF1JK0JCB29908848
Rok výroby 11/2005
šedá metalíza
druh karosérie: AF viacúčelová
počet najazdených km cca 275 000
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stav vozidla: vyradené z cestnej premávky
nepojazdné min. 6 rokov odstavené, nefunkčný motor P9X 3.0 dCi,
prehrievanie (spadnuté vložky), problém so saním a turbom

Hodnota majetku je správcom stanovená na sumu 300,- eur.
Správca konkurznej podstaty speňažuje predmetný hnuteľný majetok ako súbor.

Podmienky ponukového konania:

1. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania
v Obchodnom vestníku. Ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr posledný deň lehoty
poštou alebo osobne v úradných hodinách kancelárie správcu do 16.00 hod. V prípade ak pripadne
posledný deň lehoty na sviatok alebo deň pracovného pokoja, uplynie lehota najbližší pracovný deň.
2. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Ján Kačáni, motorové
vozidlá – neotvárať“
3. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú ponúkanú kúpnu cenu
a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
4. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje motorového vozidla, ktoré má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
Fyzická osoba podnikateľ - obchodné meno, miesto podnikania/sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis
v príslušnom registri, kópia dokladu preukazujúceho zápis do príslušného registra,
Právnická osoba – obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, odkaz na zápis do obchodného registra, kópiu
výpisu z obchodného registra,
·
·
·
·
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu SK17 1111 0000 0015 8546 8008 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný
Súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ponuka nesmie obsahovať žiadne podmienky, výhrady ani ustanovenia odporujúce podmienkam
ponukového konania.
Na ponuky, ktoré budú v zjavnom rozpore s podmienkami ponukového konania sa neprihliada, ako aj na
ponuky doručené po lehote sa neprihliada.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk v prospech účtu SK17
1111 0000 0015 8546 8008 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je
nevyhnutne potrebné uviesť Ponukové konanie Ján Kačáni, motorové vozidlá.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúkaná cena. V prípade rovnosti ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu.
Správca konkurznej podstaty bez zbytočné odkladu vyhodnotí ponukové konanie a vyzve úspešného
záujemcu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Správca si vyhradzuje odmietnuť každú ponuku.
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len ak jej obsah zodpovedá podmienkam ponukového
konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení správcovi. V prípade, ak úspešný záujemca zmarí
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukové konanie tým, že po predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej
ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom
túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým, že predloží do ponukového konania svoju
záväznú ponuku.
11. Všetky správne poplatky a iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva ku predmetu ponukového
konania znáša záujemca/kupujúci.
12. Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na účet uvedený v ponuke.
13. Na ponukové konanie sa vzťahujú ustanovenia § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení:
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
(1) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a ktorúkoľvek časť majetku
vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o pravidlách speňažovania
sa v tom prípade nepoužijú.
(2) Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za
cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú veriteľom, ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo predloženia ponuky veriteľom.
(3) Ak so súhlasom dlžníka jeho príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel uplatní právo vykúpiť
obydlie dlžníka z konkurznej podstaty, nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka sa započíta na úhradu kúpnej
ceny.
(4) Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza.
(5) Ak sa poruší právo oprávnenej osoby podľa odseku 4 vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, má táto osoba
právo domáhať sa od nadobúdateľa, aby jej vec ponúkol na predaj. Toto právo zaniká, ak sa ne uplatní do troch
mesiacov od speňaženia veci.

Bližšie informácie je možné získať u správcu na č. +421905990037

Mgr. Marína Zacharová
Správca konkurznej podstaty

K028198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kökény Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šimonovce 220, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/113/2022 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/113/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 7OdK/113/2022 zo dňa 28.04.2022 bol vyhlásený konkurz na
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majetok dlžníka Štefan Kökény, nar. 16.04.1993, trvale bytom Šimonovce 220, 980 02 Jesenské a za správcu
konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Veselý, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
V zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
s použitím § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj § 21
ods. 1 a nasl. vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej podstaty
oznamuje, že do správcovského spisu 7OdK/113/2022 - S610 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu
v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 08.00 hod. do 11.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese
kancelárie správcu alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu:
tel.: 047/48 31 059
Vo Veľkom Krtíši dňa 10.05.2022
JUDr. Jozef Veselý, správca

K028199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kökény Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šimonovce 220, 980 02 Jesenské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/113/2022 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/113/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní, ako konkurzný správca dlžníka: Štefan
Kökény, nar. 16.04.1993, trvale bytom Šimonovce 220, 980 02 Jesenské, (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 7OdK/113/2022 zo dňa 28.04.2022 (ďalej len
„Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka, zbavil Dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené
iba v konkurze (§ 166a ZKR) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a za správcu ustanovil JUDr.
Jozef Veselý, správca S610, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the trustee of the debtor: Štefan Kökény, nar. 16.04.1993, trvale bytom Šimonovce 220, 980 02 Jesenské, Slovak
republic (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Banská
Bystrica proc. no: 7OdK/113/2021, dated as of April 28th, 2022 the bankruptcy procedure was declared on the
Debtor’s estate, the Debtor was released from all debts, which can be satisfied in bankcruptcy only (par. 166a the
BRA) in a range, in which will not be satisfied in bankcruptcy and the trustee JUDr. Jozef Veselý, S610, with its
registered office, Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš (hereinafter the “Trustee”) was appointed.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku SR, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška
pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. 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. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečená. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. Uvedené rovnako platí aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za
dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne
oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku SR. Vzory
tlačív prihlášok sú k dispozícii na nasledujúcom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v
súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditor
has a right to lodge his claim up to the moment when the information about preparing the schedule by the Trustee
is published in the Commercial Bulletin. The claim has to be delivered to the office of Trustee in one counterpart
within the registration period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure. 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. Creditors whose claims depend on
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. The condition on which the claim is dependent
has to be stated in the registration form. Creditors with claims secured with securities shall file individual
application which includes specification of the secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal
reason of the arising of the security right. The creditor who has claim towards another person than the debtor,
shall be entitled to file the application, if the claim is secured by the security right related to the property of debtor.
Likewise as secured creditor shall lodge their claim a person who would be entitled to reservation of ownership
and would claim exclusion of property out of the schedule. Above stated applies same way on right of creditor
who rented property to the debtor for a fixed period with intention to transfer the ownership of the property on the
debtor. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the application of claim have to be enclosed to the application of claim. 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. In case the creditor does not have a seat or an
address or a branch office in the Slovak Republic a representative for delivery with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and announced to the trustee otherwise the delivery will be executed through
Commercial
report
only.
Sample
of
the
form
can
be
found
on
the
following
link
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx. When lodging their claims
creditors with the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak
republic must proceed according the Council Regulation (EC) 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May
2015.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa v konkurze neprihliada. Správca nie je
povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť
alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights will
not be considered. The trustee does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or
incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original
application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
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European Union than the Slovak Republic.
Vo Veľkom Krtíši, dňa 09.05.2022
In Veľký Krtíš, on 09th of May 2022
JUDr. Jozef Veselý, správca
JUDr. Jozef Veselý, trustee of the bankrupt

K028200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pitelová 113, 966 11 Pitelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/145/2022 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/145/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radka Longauerová, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas
stránkových hodín od 09.00 do 11.00 hod, od 12.00 hod. do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského
spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom: longauerova.radka@gmail.com alebo telefonicky na tel.
č. 048/414 71 46, mobil: 0905 183 176.

JUDr. Radka Longauerová, správca

K028201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pitelová 113, 966 11 Pitelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/145/2022 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/145/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., účet č. 1424608006/1111, IBAN: SK63 1111 0000 0014 2460 8006.
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Radka Longauerová, správca
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K028202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pitelová 113, 966 11 Pitelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/145/2022 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/145/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim. Time limits have to be observed/ Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je
potrebné dodržať stanovené termíny
V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka („ďalej len
dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka Tibor Púdelka, nar.: 30.07.1958, trvale bytom: 113 Pitelová 966 11 bol
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 6OdK/145/2022 zo dňa 28.04.2022, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 85/2022 dňa 04.05.2022 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr.
Radka Longauerová, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. ( §23 ods.1 ZKR)
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.(§28 ods.1 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§28 ods.2
ZKR)
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. (§28 ods. 3 ZKR)
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak sa na
zabezpečovacie právo neprihliada. (§28 ods.4 ZKR)
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky. (§28 ods.5
ZKR)
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Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde. (§28 ods.6 ZKR)
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§28 ods.7 ZKR)
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate. (§28 ods.8 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. (§ 29 ods. 3 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. (§ 29 ods. 7 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
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)
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
Vzory tlačív na prihlasovanie pohľadávok sa nachádzajú v prílohách č. vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

In accordance with Regulation (EU) of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated May 20,
2015 as the administrator of the debtor Tibor Nagy, born: 30.07.1958, residence: 113 Pitelová 966 11 hereinafter
referred to as the “debtor”) I hereby declare that on the debtor's assets were by order of the District Court of
Banská Bystrica, no. 6OdK/145/2022 dated 28.04.2022, published in the Commercial Bulletin no. 85/2022 dated
04.05.2022 bankruptcy declared and JUDr. Radka Longauerová, Horna 65/A, 974 01 Banska Bystrica was
appointed as bankruptcy administrator.
This call applies to creditors who have their permanent residence or registered office in Member States of the
European Union other than the Slovak Republic in accordance with Art. 54. 2015/848 dated 20.05.2015.
By the declaration of bankruptcy bankruptcy begins. The bankruptcy is considered to be declared by the
publication of the bankruptcy resolution in the Commercial Bulletin. By bankruptcy, the debtor becomes bankrupt.
(§23 (1) ZKR)
A claim that is not a claim against the merits is filed by bankruptcy application. (§28 (1) ZKR)
The application must be submitted in one copy to the bankruptcy administrator, which must be delivered to the
bankruptcy administrator within the basic registration period within 45 days of the declaration of bankruptcy; in one
copy, the creditor also delivers the application to the court. By delivering the application to the administrator's
electronic mailbox, the application is also considered to have been delivered to the court. (§28 (2) ZKR)
If the creditor delivers the application at a later date, the application is taken into account, but the creditor cannot
exercise the right to vote and other rights attached to the claim being filed. This is without prejudice to the right to
fair satisfaction of the creditor; however, it can only be satisfied from the proceeds included in the schedule of
general nature, the intention of which was compiled in the Commercial Bulletin after the application was submitted
to the administrator. The administrator shall publish the entry of such a claim in the list of claims in the
Commercial Bulletin, stating the creditor and the amount entered. (§28 (3) ZKR)
If the claim is a secured claim, the security right must also be properly and timely exercised in the application
submitted to the bankruptcy administrator, within a basic registration period of 45 days from the date of
bankruptcy, otherwise the security right is not taken into account. (§28 (4) ZKR)
The application may also claim a future claim or a claim that is subject to the fulfillment of a condition (hereinafter
referred to as a "contingent claim"); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the rights attached
to the contingent claim after it has proved to the bankruptcy administrator that the contingent claim has arisen.
(§28 (5) ZKR)
Delivery of the application to the bankruptcy administrator has the same legal effects as the application of the right
to a court for the expiry of the limitation period and the extinction of the right. (§28 (6) ZKR)
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In the event of bankruptcy, a creditor who has a claim against a person other than the bankrupt is also claiming
his claim by bankruptcy if it is secured by a security right relating to the bankrupt's assets. Such a creditor can
only be satisfied by the proceeds obtained by the liquidation of the assets securing his claim, and can exercise
voting rights at the creditors' meeting only to the extent that his claim is likely to be satisfied from the assets which
he is secured with. (§28 (7) ZKR)
If such a creditor fails to register his secured claim within the basic application period, his security right is not
taken into account in the bankruptcy proceedings, but has the right to surrender what the material concerned has
enriched, as a claim against the estate, which shall, however, be settled only after the satisfaction of all other
claims against that estate. (§28 (8) ZKR)
The application must be submitted on the prescribed form and must contain the essentials, otherwise the
application will not be taken into account. The basic particulars of the application are: a) the name, surname and
residence or the name and registered office, ident. No. b) the name, surname and residence of the bankrupt or
the name and registered office of the bankrupt, c) legal reason for the receivable, d) order of satisfaction of the
receivable (f) signature. (§ 29 (1) ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject matter and
legal reason for the creation of the security right. (§ 29 (2) ZKR)
The application for a contingent claim must also state the fact on the basis of which the claim is to be incurred or
the condition on which the claim originates. (§ 29 (3) ZKR)
The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories in the application form, while the
accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its origin. (§ 29 (4) ZKR)
The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by
the bankruptcy administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of
the bankruptcy by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a
currency whose reference exchange rate is not determined and declared by the European Central Bank or the
National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the bankruptcy administrator with
professional care. (§ 29 (5) ZKR)
The application shall be accompanied by documents proving the facts stated therein. The creditor, who is an
accounting entity, shall state in the application a statement as to whether he accounts the claim in the accounting,
to what extent, or the reasons why he does not account the claim in the accounting. (§ 29 (6) ZKR)
To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 (7) ZKR)
A creditor who does not have a residence or registered office or organizational unit of the company in the territory
of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for the delivery with residence or registered office in
the territory of the Slovak Republic and notify the bankruptcy administrator in writing of the appointment, otherwise
documents will be delivered only by publication in the Commercial Bulletin. (§ 29 (8) ZKR)
Anyone who might otherwise request the exclusion of a thing from the inventory list with a reservation of title may
exercise his rights in bankruptcy by filing an application in the same way as he would exercise a security right.
Such a creditor entrusts the application to the administrator for the inventory and monetization of the thing subject
to ownership. The provisions governing the position of a secured creditor shall apply mutatis mutandis to the
position of such a creditor. (§ 29 (9) ZKR)
Paragraph 9 shall also apply to the exercise of rights by a creditor who has leased the thing to the debtor for an
agreed fixed-term rent for the purpose of transferring the leased thing to the ownership of the debtor. (§ 29 (10)
ZKR)
The administrator shall, without undue delay after the expiry of the basic application period, submit to the court,
together with his opinion, a list of submissions in which he considers that they are not considered as applications,
and the court shall determine without undue delay by resolution. The court shall deliver the order to the
administrator, who shall notify the persons concerned thereof. (§ 30 (1) ZKR)
A filing where a claim has been submitted in a bankruptcy cannot be corrected or supplemented. (§ 30 (2) ZKR)
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Patterns of forms for claims are found in appendices no. Decree of MS SR no. 665/2005 Coll., Which implements
certain provisions of Act no. 7/2005 Z.z. on Bankruptcy and Restructuring, as amended:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/665/20170301
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

JUDr. Radka Longauerová

K028203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boborová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárska 291/13, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1967
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/408/2019 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/408/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Viera Boborová, nar. 05.11.1967, Rybárska
291/13, 962 31 Sliač, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Viera Boborová, s miestom podnikania
Kollárová 889/9, 962 31 Sliač, IČO: 41 725 611, 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: Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, 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

K028204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aurélia Vitilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hucín 23, 049 13 Hucín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/168/2021 S515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/168/2021

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

362

Obchodný vestník 92/2022
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

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

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu JUDr. Pavel
Vrška, správca dlžníka: Aurélia Vitilová, nar. 05.05.1948, trvale bytom 049 13 Hucín č. 23 počas svojej
funkcie správcu zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, z
vyjadrenia dlžníka ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, následne ako správca zistil podľa § 167v
v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust. §167t ods. 1 ZKR ), správca
týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR zrušuje. JUDr. Pavel Vrška, správca, dňa 10. mája 2022
K028205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrášková Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hermanovská 343, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1972
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/277/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/277/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Gabriela Hrášková, nar. 20.06.1972, trvale bytom Hermanovská 343, 094
34 Bystré (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, oznamuje zámer zostaviť
rozvrh z výťažku zo všeobecnej podstaty po speňažení konkurznej podstaty.
Prvá arbitrážna k.s.
Správca dlžníka

K028206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cina Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátky rad 667 / 79, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/190/2020 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/190/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Ľuboš Cina, nar. 31.05.1981, Krátky rad 667/79, 086 33 Zborov vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2 OdK/190/2020 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz
na majetok dlžníka : Ľuboš Cina, nar. 31.05.1981, Krátky rad 667/79, 086 33 Zborov končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust.§ 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

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

363

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309

K028207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belko Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod lesom 3, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/215/2020 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/215/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Branislav Belko, nar. 24. 05. 1976, Pod lesom 3, 060 01 Kežmarok vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2 OdK/215/2020 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz
na majetok dlžníka : Branislav Belko, nar. 24. 05. 1976, Pod lesom 3, 060 01 Kežmarok končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust.§ 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309

K028208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Priščáková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17. novembra 106, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/231/2020 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/231/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Ivana Priščáková, nar. 16. 03. 1993, trvale bytom 17. novembra 106, 080 01 Prešov
vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5 OdK/231/2020 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem, že konkurznú
podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok dlžníka : Ivana Priščáková, nar. 16. 03. 1993, trvale bytom 17. novembra 106, 080 01 Prešov
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust.§ 167v ods. 1 ZKR
konkurz zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309
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K028209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gaži Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrabovec 409 409, 094 21 Nižný Hrabovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/263/2020 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/263/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Michal Gaži, nar. 19. 09. 1986, trvale bytom 094 21 Nižný Hrabovec 409 vedenej na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5 OdK/263/2020 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz
na majetok dlžníka : Michal Gaži, nar. 19. 09. 1986, trvale bytom 094 21 Nižný Hrabovec 409 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust.§ 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309

K028210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Komárnik 34, 090 05 Nižný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/297/2020 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/297/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Zuzana Čonková, nar. 09. 08. 1966, trvale bytom 090 05 Nižný Komarník 34 vedenej
na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5 OdK/297/2020 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem, že konkurznú podstatu
netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz
na majetok dlžníka : Zuzana Čonková, nar. 09. 08. 1966, trvale bytom 090 05 Nižný Komarník 34 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust.§ 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309
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K028211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hložská 250 / 27, 082 32 Svinia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/149/2022 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/149/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 27.04.2022, č. k. 5OdK/149/2022 - 17, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 86/2022 zo dňa 05.05.2022, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Dezider Bilý, nar. 25.11.1983, trvale bytom Hložská 250/27, 082 32 Svinia a do funkcie správcu ustanovil: Mgr.
Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, značka správcu: S1870.

V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 8:30
hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do
správcovského spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle +421(0)904 530 305,
prípadne na adrese kancelárie správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu:
spravca@akmazanec.com.

V Prešove, dňa 09.05.2022

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K028212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hložská 250 / 27, 082 32 Svinia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/149/2022 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/149/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu: S1870, správca dlžníka: Dezider Bilý,
nar. 25.11.1983, trvale bytom Hložská 250/27, 082 32 Svinia (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje
veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet
zriadený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, a to v nasledovnom tvare:

IBAN: SK58 8330 0000 0024 0137 0140;
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX;
Variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Dezider Bilý – IČO, resp. dát. nar. veriteľa, ktorý pohľadávku popiera (napr. 12345678, resp.
25111983)

Poučenie:
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 Prešove, dňa 09.05.2022

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K028213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hložská 250 / 27, 082 32 Svinia
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/149/2022 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/149/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
Dlžníka: Dezider Bilý, nar. 25.11.1983, trvale bytom Hložská 250/27, 082 32 Svinia (ďalej aj ako len „Dlžník“),
Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 5OdK/149/2022 zo dňa 27.04.2022, bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu súd ustanovil: Mgr. Ivan Mazanec, správca, so
sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, Slovenská republika, značka správcu: S1870. Uvedené
uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: 86/2022 dňa 05.05.2022.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 06.05.2022. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council, as the bankruptcy
trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no.:
5OdK/149/2022 dated on 24th of April 2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s asset Dezider
Bilý, date of birth: 25th of November 1983, domicile Hložská 250/27, 082 32 Svinia, Slovak Republic, and to the
function of bankruptcy truste was appointed: Mgr. Ivan Mazanec, správca, registered seat Metodova 3331/12, 080
01 Prešov, Slovak Republic. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 86/2022 dated on 5th of May 2022.
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This resolution of the District Court Prešov became valid on 6th of May 2022. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese Mgr. Ivan Mazanec,
správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo Dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.

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

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

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

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Ivan Mazanec,
správca, Metodova 3331/12, 08001 Prešov, 080 01 Prešov, Slovak Republic.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the
domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security and legal cause of security.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their
claim in bankruptcy proceedings in question.

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the lodgment of
claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as
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lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other
rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.

The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
incomplete lodgement of claim.

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

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

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

V / In Prešov, dňa 09.05.2022 / on 9th of May 2022

Mgr. Ivan Mazanec, správca Dlžníka / debtor´s trustee

K028214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antónia Polhošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 85, 059 76 Mlynčeky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Čižmárová
Sídlo správcu:
Kopečná 2, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/76/2022 S2040
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/76/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
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Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 18.03.2022, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
58/2022 dňa 24.03.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Antónia Polhošová, nar. 05.11.1986, trvale
bytom: Stráne pod Tatrami 85, 059 76 Mlynčeky (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu bola
ustanovená: Mgr. Jana Čižmárová – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Kopečná 252/2, 058 01
Poprad, zn. správcu S 2040 (ďalej len ,,Správca“).
Správca týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že po preskúmaní pomerov
dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR vychádzajúc z návrhu na vyhlásenie konkurzu a jeho príloh, čestných
vyhlásení Úpadcu Správcovi, vlastného šetrenia Správcu a súčinností tretích osôb, v konkurze zistený majetok,
ktorý v súlade s ust. §167h ZKR tvorí konkurznú podstatu nepostačuje ani na pokrytie nákladov
konkurzu.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 3OdK/76/2022, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Prešov zo dňa 18.03.2022, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 58/2022 dňa 24.03.2022, sa
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Jana Čižmárová, správca

K028215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátky rad 571/45, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/102/2022 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/102/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Ing. Jarmila Lišivková konkurzný správca dlžníka: Jozef Cina, nar. 23.04.1976, trvale bytom: Krátky rad 571/45,
086 33 Zborov, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od
15:00 do 17:00 hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky alebo faxom na čísle: 0910 939 297 alebo e-mailom:
jarmila.lisivkova@gmail.com.
V Bardejove, dňa 10.05.2022
Ing. Jarmila Lišivková – správca

K028216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátky rad 571/45, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/102/2022 S1857
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Prešov
2OdK/102/2022
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/102/2022-16 zo dňa 04.05.2022, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 71/2022 dňa 12.04.2022 pod značkou K021514, som bola ustanovená za správcu
dlžníka: Jozef Cina, nar. 23.04.1976, trvale bytom: Krátky rad 571/45, 086 33 Zborov.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je SK69
0900 0000 0051 3435 7462 (Slovenská sporiteľňa, a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 10.05.2022
Ing. Jarmila Lišivková – správca

K028217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátky rad 571/45, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/102/2022 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/102/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Jozef Cina, nar.
23.04.1976, trvale bytom: Krátky rad 571/45, 086 33 Zborov, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného
súdu Prešov, spisová značka: 2OdK/102/2022-16 zo dňa 04.05.2022 v Obchodnom vestníku č. 89/2022 dňa
10.05.2022 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Jozef Cina, born: 23.04.1976, living: Krátky rad 571/45, 086 33 Zborov, our duty si to inform you, that District
Court in Prešov, No.: 2OdK/102/2022-16 on the 04.05.2022 and promulgated in the Commercial bulletin No.
89/2022 from 10.05.2022 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Jarmila
Lišivková, trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2022.
This resolution became valid and enforceable on 11.05.2022.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Ing. Jarmila Lišivková, správca / trustee

K028218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andráš Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynica 1, 059 91 Mlynica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/137/2020 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/137/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Branislav Andráš, nar. 24.05.1977, trvale bytom 059 91, podnikajúci pod obchodným
menom Branislav Andráš G –MONT, s miestom podnikania Mládeže 2352/28, 058 01 Poprad, IČO : 37 438 328
vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4 OdK/137/2020 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem, že konkurznú
podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok dlžníka : Branislav Andráš, nar. 24.05.1977, trvale bytom 059 91, podnikajúci pod
obchodným menom Branislav Andráš G –MONT, s miestom podnikania Mládeže 2352/28, 058 01 Poprad, IČO :
37 438 328 končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust.§ 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309

K028219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Guman Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 198, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/189/2020 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/189/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Emil Guman, nar. 03.02.1952, Čičava 198, 093 01 Čičava vedenej na Okresnom
súde Prešov pod sp. zn. 3 OdK/189/2020 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem, že konkurznú podstatu netvorí žiaden
majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
dlžníka : Emil Guman, nar. 03.02.1952, Čičava 198, 093 01 Čičava končí. Oznámením v Obchodnom vestníku
o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust.§ 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309

K028220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duda Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 170, 082 33 Chmiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/152/2022 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/152/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná
č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.
Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel.č.: +421905175636, e-mail:
judr.surmova@outlook.sk.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K028221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duda Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmiňany 170, 082 33 Chmiňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/152/2022 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/152/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky; a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky,
dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá a to najmenej 350,-- Eur a najviac 10 000,-- Eur; môžu veritelia zložiť
na účet číslo IBAN: SK18 7500 0000 0040 0061 9610 vedený v ČSOB, a.s.
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. Popretie pohľadávky
veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený
preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K028222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVEX, spol. s r.o. Snina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1057/21, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 726 682
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. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2021 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd v Prešove uznesením sp. zn. 2K/18/2021 zo dňa 09.03.2022 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
51/2022 zo dňa 15.03.2022 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka STAVEX, spol. s.r.o. Snina, so sídlom
Partizánska 1057/21, Snina 069 01, IČO:31 726 682.
Súpis všeobecnej podstaty:
Peňažná pohľadávka: zo zodpovednosti za škodu v súlade s ust. § 11a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení voči štatutárnemu orgánu dlžníka Ing. Štefan Harmaňoš, bytom Česká 2626/7,
069 01 Snina vo výške neuhradenej sumy 4.500,- Eur z celkovej sumy vo výške 12.500,- Eur. Spoluvlastnícky
podiel dlžníka 1/1, zapísané do súpis všeobecnej podstaty dňa 09.05.2022. Súpisová hodnota 4.500,- Eur.
Peňažná pohľadávka: voči Ing. Štefan Harmaňoš, bytom Česká 2626/7, 069 01 Snina vo výške 120.000,- Eur ,
právny dôvod: neoprávnený prevod finančných prostriedkov. Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1, zapísané
do súpisu všeobecnej podstaty dňa 09.05.2022. Súpisová hodnota 120.000,- Eur.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K028223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Bobáňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 1757/6, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/48/2022 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/48/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca dlžníka Zuzana Bobáňová, nar.
24.06.1977, trvale bytom Poľná 1757/6, 066 01 Humenné, SR (ďalej len „dlžník“).
Uznesením Okresného súdu v Prešove 3OdK/48/2022 zo dňa 02.03.2022, zverejneným v Obchodnom vestníku
47/2022 dňa 09.03.2022, č. zver. K014333, som bol ustanovený do funkcie správcu v konkurznom konaní vyššie
špecifikovaného dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že iné šetrenia správca vykoná len na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Martin Kirňak
správca úpadcu

K028224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilá Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Papierňou 65, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1975
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/474/2021 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/474/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty Dlžníka: Božena Bilá, nar. 31.12.1975, bytom Pod Papierňou 65, 085 01 Bardejov.

Číslo súpisovej zložky 1

Popis: Osobné motorové vozidlo - zn Fabia, VIN: TMBDB16Y037630367, EČ: BJ821BD, stav: nezistený,
farba sivá.

súpisová hodnota: 300,- EUR

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K028225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kroková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 394, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/21/2022 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/21/2022
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov správca majetku dlžníka:
Monika Kroková, nar.: 03.11.1967, Čaklov 394, 094 35 Čaklov, sp.zn.: 3OdK/21/2022 týmto v zmysle
ustanovenia § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom a účinnom znení, oznamuje, že konkurzu prestal podliehať majetok dlžníka zapísaný v súpise
všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 56/2022 zo dňa 22.03.2022 pod značkou
K017216, súpisová zložka majetku č. 1:

·

Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo ŠKODA OCTAVIA, farba šedá metalíza, druh: AA SEDAN, ŠPZ:
VT 296 DE, VIN: TMBBP41U4Y2283984, rok výroby 1999, opotrebenie: pojazdné, umiestnenie: Čaklov
394. Súpisová hodnota 500, EUR

Tento majetok prestal podliehať konkurzu z dôvodu, že sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom kole ponukového
konania.

V zmysle ustanovenia § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom a účinnom znení: ak sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

V Bardejove, dňa 10.05.2022

Ing. Jarmila Lišivková – správca

K028226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Kroková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 394, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/21/2022 S1857
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov
3OdK/21/2022
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Ing. Jarmila Lišivková, správca majetku dlžníka Monika Kroková, nar.: 03.11.1967, Čaklov 394, 094 35 Čaklov,
sp.zn.: 3OdK/21/2022, 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 platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí,
nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., 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., 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.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Bardejove, dňa 10.05.2022

Ing. Jarmila Lišivková – správca

K028227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Novotný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 6453/6, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/267/2021 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/267/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/267/2021 zo dňa 24.11.2021, na majetok dlžníka: Marek
Novotný, nar. 13.09.1973, trvale bytom Hviezdoslavova 6453/6, 080 01 Prešov, SR, končí z dôvodu zistenia,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Marek Novotný, nar. 13.09.1973,
trvale bytom Hviezdoslavova 6453/6, 080 01 Prešov, SR, zrušuje.
V Prešove dňa 10.05.2022
JUDr. Martin Kirňak, správca

K028228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nina Koscelníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sibírska 17, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/73/2022 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/73/2022
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

Ing. Jarmila Lišivková, správca majetku dlžníka Nina Koscelníková, nar.: 02.02.1965, Sibírska 17, 080 01 Prešov,
sp.zn.: 5OdK/73/2022, 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 platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí,
nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., 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., 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.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Bardejove, dňa 10.05.2022

Ing. Jarmila Lišivková – správca

K028229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 1075 / 10, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/680/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/680/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Ing. Juraj Gábor, nar. 05.08.1956, Letná 1075/10, 064 01 Stará
Ľubovňa, konkurz vedený na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2OdK/680/2019, v zmysle ustanovenia § 167n v
spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: prvé
Predmet ponukového konania: nehnuteľnosti zapísané do súpisu oddelenej podstaty, poradové čísla 1. až 16.
boli zverejnené v Obchodnom vestníku (ďalej aj „OV“) č. 89/2022 dňa 10.05.2022, pod podaním K027396:
Typ súpisovej zložky majetku: pozemky
Opis súpisovej zložky majetku: nehnuteľností nachádzajúce sa v okrese: Krupina; obec: HONTIANSKE
MORAVCE; katastrálne územie: Opatové Moravce; SR
Poradové Popis
číslo
súpisovej
súpisovej zložky
zložky
1.

Parcelné
LV číslo

2.
3.
4.

Parcely
registra „E"

Výmera
celkom
v m2

2804

28381

2805

923

2806

6339

544 2822

20081

5.

2859

46785

6.

2861

8540

7.

2864

36285

8.

2899

49107

9.

2802/ 11

11152

10.

2820

28307

2821

28286

11.

Parcely
registra „E"

616

Druh
pozemku
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok

Spoluvlast-nícky Účastník
Spoločná nehnu- Umiest-nenie Súpisová
podiel
právneho vzťahu teľosť
pozemku
hodnota
dlžníka
majetku
1/62

62

1

2

457,76

1/62

62

1

2

14,89

1/62

62

1

2

102,24

1/62

62

1

2

323,89

1/62

62

1

2

754,59

1/62

62

1

2

137,74

1/62

62

1

2

585,25

1/62

62

1

2

792,05

1/62

62

1

2

179,87

1/62

62

1

2

456,56

1/62

62

1

2

456,22
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12.

2823

85128

13.

2904

164798

2843

42371

654 2845

39969

14.
15.

Parcely
registra „E"

16.

2856

137905

lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok
lesný
pozemok

Deň vydania: 13.05.2022

1/62

62

1

2

1373,03

1/62

62

1

2

2658,03

1/62

58

1

2

683,40

1/62

58

1

2

644,66

1/62

58

1

2

2224,27

Legenda:
Umiestnenie pozemku
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Spoločná nehnuteľnosť
1 - Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Ak koniec
lehoty pripadne na štátny sviatok, sobotu alebo nedeľu, posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk je
nasledujúci pracovný deň.
Kúpna cena: najmenej vo výške súpisovej hodnoty majetku uvedenej v súpise oddelenej podstaty.
Číslo bankového účtu: Záujemca uhradí zálohu na celú ponúknutú sumu na účet správcu zriadený vo VÚB, a.s.,
číslo IBAN: SK48 0200 0000 0041 7533 2558, variabilný symbol 26802019, do poznámky uvedie: Konkurz
2OdK/680/2019, meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese marta.prigancova@gmail.com alebo
telefonicky na telefónnom čísle 0908551188.
Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemcovia doručia ponukový list na adresu kancelárie správcu konkurznej
podstaty: Ing. Marta Prigancová, správca, Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce v zalepených obálkach s
označením:. „PONUKA – 2OdK/680/2019“, alebo podpísané elektronickým podpisom do schránky číslo:
E0006172459.
Obálka s ponukou musí obsahovať:
·
·
·
·

presné označenie záujemcu (presné označenie záujemcu (ak je záujemcom fyzická osoba: meno,
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo; ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ: obchodné
meno, miesto podnikania a IČO; ak je záujemcom právnická osoba: názov, sídlo a IČO),
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem a výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
doklad o zaplatení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
originál alebo overená kópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu nie starší
ako 3 mesiace, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
čestné vyhlásenie záujemcu o tom, že nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
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Správca je oprávnený odmietnuť akúkoľvek ponuku bez uvedenia dôvodu. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené.
Otváranie doručených ponúk s predloženými ponukami sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 5 pracovných dní od termínu otvárania doručených
ponúk.
Podaním ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania, súhlasí
so zmluvnou pokutou, a súhlasí s tým, aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy.
Na ďalšie neskoršie ponuky toho istého záujemcu doručené správcovi do tohto kola ponukového konania sa
neprihliada.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Úspešný
záujemca znáša všetky náklady spojené s nadobudnutím majetku a s podaním návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností (najmä súdne a správne poplatky).
Predmet ponukového konania sa predáva tak ako "stojí a leží", čiže kupujúci si nebude môcť v čase uzavretia
kúpnej zmluvy, ani nikdy v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky proti správcovi, alebo proti konkurznej podstate.
Úspešný záujemca je povinný predmet kúpy prevziať v deň uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa nedohodne so
správcom inak; Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na
úspešného záujemcu súčasne s nadobudnutím vlastníctva.
V prípade, ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, je takýto
záujemca povinný v prospech konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ponúknutej kúpnej
ceny. Správca v takom prípade vráti zálohu po odpočítaní 20 % zmluvnej pokuty tomuto záujemcovi na ním
označený bankový účet do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie kúpnej zmluvy.
V zmysle § 167p ods. 2 ZKR "Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady."
V zmysle § 167r ods. 1 ZKR "Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku vykúpiť z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Ustanovenia o
pravidlách speňažovania sa v tom prípade nepoužijú."
V zmysle § 167r ods. 2 ZKR "Oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom."
V zmysle § 167r ods. 4 ZKR "Oprávnenou osobou na účely uplatnenia práva vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty sa rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom
území sa nehnuteľnosť nachádza."
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K028230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šukalová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 122, 082 41 Bajerov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1990
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bartoš
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/348/2021 S1991
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/348/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Bartoš, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správca dlžníka Jana Šukalová,
nar. 09.12.1990, trvale bytom Rokycany 122, 082 41 Bajerov, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR
(druhá veta) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej konkurznej podstaty.
JUDr. Peter Bartoš, správca

K028231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 155, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/400/2021 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/400/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, správca dlžníka JJán Bačo,
nar. 15.05.1984, Stráne pod Tatrami 155, 059 76 Stráne pod Tatrami, týmto v súlade s ustanovením § 167u ods.
1 ZKR (druhá veta) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku všeobecnej konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K028232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišalko Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ihľany 266, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/56/2022 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/56/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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 dlžníka Marián Mišalko,
nar. 26.08.1980, Ihľany 266, 059 94 Ihľany (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca
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K028233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišalko Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ihľany 266, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/56/2022 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/56/2022
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
Marián Mišalko, nar. 26.08.1980, Ihľany 266, 059 94 Ihľany, 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

K028234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lopata Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 1441 / 9, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/43/2022 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/43/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK – POZEMKY
Súp. zl.
č.

1.

2.

Parc. č.

Druh

Výmer
a v m2

LV č.

k.ú./obec

Reg.

štát

1101/4

Orná
pôda

339

1357

Borov/Medzilaborce

E

SR

1102/4

Orná
pôda

310

1358

Borov/Medzilaborce

E

SR

Spoluvl.
podiel

144/864 (1/6)

30/120 (¼)

Súp.
hod. v
Eur
1.100

1.500

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK - BYT

Súp.zl.č.

3.

Obec/
k.ú.

Štát

Vchod
č.

Byt
č.

Posch.
č.

Podiel
na
spol.ča
s. a zar.

HE/HE

SR

9

7

2

66/2159

Spoluvl.podiel

½

Prešov, dňa 10.05.2022

Ulica

LV č.

Súp.
č.

Parc.č.

Nemocničná

7508

1441

3422 a
3423

Súp.
hod. v
Eur
35.000

JUDr. Ľuba Berezňaninová, PhD.,
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správkyňa

K028235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gavaler Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 51 / 23, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/124/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/124/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca Mgr. Radovan Muzika, zn. správcu S1299, so sídlom Štúrova 30, 066 01 Humenné v konkurznom konaní
dlžníka : Jozef Gavaler, nar.17.01.1960, SNP 51/23, 059 16 Hranovnica , v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií , vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku
zapísaného do súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v OV č. 77/2021 dňa
22.04.2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2520; parc. KN C č. 30/4, výmera : 44 m2, spoluvlastnícky podiel
119/171750;
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2520; parc. KN C č. 367, výmera : 680 m2, spoluvlastnícky podiel 119/171750;
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2520; parc. KN C č. 370/2, výmera : 428 m2, spoluvlastnícky podiel
119/171750;
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2520; parc. KN C č. 383, výmera : 644 m2, spoluvlastnícky podiel 119/171750;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2520; parc. KN C č. 1082/38, výmera : 326 m2, spoluvlastnícky podiel 119/171750;
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie Hranovnica;
LV č. 2520; parc. KN E č. 371, výmera : 1120 m2, spoluvlastnícky podiel 119/171750;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 436; parc. KN E č. 4525, výmera : 3317 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5040;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 436; parc. KN E č. 4526, výmera : 952 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5040;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 436; parc. KN E č. 4527, výmera : 1946 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5040;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 436; parc. KN E č. 4528, výmera : 6541 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5040;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 507; parc. KN E č. 1951/1, výmera : 1484 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 507; parc. KN E č. 1951/2, výmera : 1487 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 502; parc. KN E č. 4920/1, výmera : 700 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 502; parc. KN E č. 4920/2, výmera : 727 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 502; parc. KN E č. 4920/3, výmera : 425 m2, spoluvlastnícky podiel 1/8/5760;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 502; parc. KN E č. 4920/4, výmera : 426 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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0Hranovnica; LV č. 502; parc. KN E č. 5218, výmera : 3555 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 500; parc. KN E č. 3702/2, výmera : 1704 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 500; parc. KN E č. 3702/3, výmera : 1704 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 497; parc. KN E č. 2292/1, výmera : 4016 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 497; parc. KN E č. 2292/2 , výmera: 26 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 498; parc. KN E č. 2857/1, výmera : 645 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 498; parc. KN E č. 2857/2, výmera : 497 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 498; parc. KN E č. 2857/3, výmera :645 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 498; parc. KN E č. 2857/4, výmera : 500 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 499; parc. KN E č. 808/1, výmera : 1682 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 499; parc. KN E č. 808/2, výmera : 1681 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 499; parc. KN E č. 3840/1, výmera : 813 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 499; parc. KN E č. 3840/2, výmera : 1389 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 959, výmera : 2640 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 1286, výmera : 2665 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 1757/1, výmera : 2647 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 1757/2, výmera : 493 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 1757/3, výmera : 340 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 2385, výmera : 2771 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 2832/2, výmera : 1945 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : orná pôda Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 3091, výmera : 164 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 3276, výmera : 917 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 3423/1, výmera :1051 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 3423/3, výmera : 386 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 3537/3, výmera : 608 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica;
LV č. 495; parc. KN E č. 3537/4, výmera : 607 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 3791/2, výmera : 1082 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica;
LV č. 495; parc. KN E č. 3791/3, výmera : 1086 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica;
LV č. 495; parc. KN E č. 4172, výmera : 4466 m2,spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 4220, výmera : 1399 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 4696, výmera : 673 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760
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48. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 4697, výmera : 2200 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
49. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 4698, výmera : 1170 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
50. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 495; parc. KN E č. 5331, výmera : 3511 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
51. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2078; parc. KN E č. 7601/46, výmera : 3789 m2, spoluvlastnícky podiel 4/240;
52. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2078; parc. KN E č. 7601/72, výmera : 3908 m2, spoluvlastnícky podiel 4/240;
53. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2078; parc. KN E č. 7620/299, výmera : 2275 m2, spoluvlastnícky podiel 4/240;
54. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1423; parc. KN E č. 763, výmera : 3254 m2, spoluvlastnícky podiel 1/20;
55. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica;
LV č. 501; parc. KN E č. 2702/1, výmera : 325 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
56. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 501; parc. KN E č. 2702/2, výmera : 327 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
57. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 501; parc. KN E č. 4474/1, výmera : 2046 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
58. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 501; parc. KN E č. 4474/2, výmera : 11 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
59. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2892; parc. KN E č. 7601/81, výmera : 3818 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
60. Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2892; parc. KN E č. 7601/122, výmera : 861 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
61. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2892; parc. KN E č. 7606/26, výmera : 4004 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
62. Pozemok : druh : vodná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2892; parc. KN E č. 7620/329, výmera : 178 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
63. Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2892; parc. KN E č. 7620/330, výmera : 275 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
64. Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2892; parc. KN E č. 7620/332, výmera : 1887 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
65. Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 348; parc. KN C č. 75/1, výmera : 192 m2, spoluvlastnícky podiel 2/20
66. Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 348; parc. KN C č. 76, výmera : 514 m2, spoluvlastnícky podiel 2/20;
67. Stavba : druh : dom; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie Hranovnica; LV
č. 348; postavený na parc. KN C č. 76, súpisné číslo stavby 51, spoluvlastnícky podiel 2/20;
68. Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 572/1, výmera : 66 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40;
69. Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 572/2, výmera : 27 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40;
70. Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 573, výmera : 67 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40;
71. Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 575, výmera : 570 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40; ,
72. Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 576/1, výmera : 132 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40;
73. Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 576/2, výmera : 200 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40;
74. Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 304; parc. KN C č. 576/3, výmera : 246 m2, spoluvlastnícky podiel 1/40;
75. Stavba : druh : dom; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie Hranovnica; LV
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č. 304; postavený na parc. KN C č. 572/1, súpisné číslo stavby 323, spoluvlastnícky podiel 1/40;
76. Stavba : druh : dom; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie Hranovnica; LV
č. 304; postavený na parc. KN C č. 573, súpisné číslo stavby 324, spoluvlastnícky podiel 1/40;
77. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2625; parc. KN C č. 1588/1, výmera : 73 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
78. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2625; parc. KN C č. 1589/1, výmera : 65 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
79. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2625; parc. KN C č. 1590/1, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
80. Pozemok : druh : vodná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2079; parc. KN E č. 7566/48, výmera : 2390 m2, spoluvlastnícky podiel
2100/2671200;
81. Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2079; parc. KN E č. 7566/51, výmera : 3 m2, spoluvlastnícky podiel 2100/2671200;
82. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2079; parc. KN E č. 7566/54, výmera : 160m2, spoluvlastnícky podiel 2100/2671200;
83. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1535; parc. KN E č. 7620/340, výmera : 4235 m2, spoluvlastnícky podiel 4/160;
84. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 338; parc. KN E č. 641, výmera : 1543 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280;
85. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 126; parc. KN E č. 624, výmera : 1313 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720;
86. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 504; parc. KN E č. 685/2, výmera : 55 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
87. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 504; parc. KN E č. 685/201, výmera : 1492 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
88. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 505; parc. KN E č. 5092/1, výmera : 2570 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
89. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 505; parc. KN E č. 5092/2, výmera : 735 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
90. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 506; parc. KN E č. 2025, výmera : 1427 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
91. Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 506; parc. KN E č. 2026, výmera : 2071 m2, spoluvlastnícky podiel 18/5760;
92. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 683/1, výmera : 38 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
93. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 683/101, výmera : 1233 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
94. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 760, výmera : 3082 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
95. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1014/1, výmera : 1417 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
96. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1014/2, výmera : 1362 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
97. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1256, výmera : 2470 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
98. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1506/1, výmera : 919 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
99. Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1506/2, výmera : 4 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
100.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1629/1, výmera : 692 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
101.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1629/101, výmera : 372 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
102.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1741, výmera : 3178 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
103.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 1954, výmera : 2963 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
104.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 2112, výmera : 3633 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
105.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 2346, výmera : 2826 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
106.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 2625, výmera : 1793 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
107.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 2843, výmera : 1785 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
108.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 2920, výmera : 1794 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
109.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3078, výmera : 232 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
110.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3281, výmera : 800 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
111.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3387/1, výmera : 644 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
112.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3387/2, výmera : 791 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
113.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3582, výmera : 1333 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
114.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3600, výmera : 1634 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
115.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3622, výmera : 3621 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
116.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3864/1, výmera : 606 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
117.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3864/2, výmera : 2097 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
118.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 3967, výmera : 619 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
119.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4022, výmera : 3249 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
120.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4141, výmera : 4334 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
121.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4217, výmera : 1043 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
122.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4768, výmera : 1210 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
123.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4769, výmera : 1284 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
124.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4770, výmera : 1476 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
125.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 4906, výmera : 2155 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
126.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5036/1, výmera : 1182 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
127.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5036/2, výmera : 31 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
128.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5036/3, výmera : 13 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
129.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5036/4, výmera : 1049 m2, spoluvlastnícky podiel
576/201600;
130.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5036/5, výmera : 1435 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
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131.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5290, výmera : 3485 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
132.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 548; parc. KN E č. 5437, výmera : 3263 m2, spoluvlastnícky podiel 576/201600;
133.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 701/1, výmera : 1431 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080;
134.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 701/101, výmera : 5 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080;
135.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 785/1, výmera : 3494 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
136.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 785/101, výmera : 232 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
137.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 911, výmera : 2582 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
138.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1464, výmera : 2471 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
139.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1672/1, výmera : 935 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
140.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1672/101, výmera : 1068 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
141.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1721, výmera : 3156 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
142.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1855/1, výmera : 225 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
143.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1855/2, výmera : 2558 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
144.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1855/3, výmera : 108 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
145.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1855/4, výmera : 253 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
146.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2019, výmera : 2635 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
147.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2020, výmera : 929 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
148.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2290/1, výmera : 1250 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
149.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2290/2, výmera : 2724 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
150.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2394, výmera : 2798 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
151.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2635/1, výmera : 1163 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
152.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2635/2, výmera : 1163 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
153.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2897/1, výmera : 1607 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
154.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2897/2, výmera : 536 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
155.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2971/1, výmera : 1520 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
156.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 2971/2, výmera : 457 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
157.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3126, výmera : 220 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
158.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3296, výmera : 822 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
159.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3442/1, výmera : 202 m2, spoluvlastnícky podiel
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18/1080; ,
160.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3442/101, výmera : 140 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
161.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3442/102, výmera : 70 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
162.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3442/103, výmera : 249 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
163.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3442/105, výmera : 5 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
164.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3442/106, výmera : 97 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
165.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3566, výmera : 1332 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
166.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3694, výmera : 4125 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
167.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3828/1, výmera : 808 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
168.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3828/2, výmera : 1214 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
169.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3924/1, výmera : 2689 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
170.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3924/2, výmera : 611 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
171.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 3947, výmera : 621 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
172.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4182, výmera : 4285 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
173.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4252/1, výmera : 1199 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
174.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4500, výmera : 1787 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
175.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4780, výmera : 1292 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
176.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4781, výmera : 1384 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080;
,
177.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4782, výmera : 1833 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
178.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4910/1, výmera : 1454 m2, spoluvlastnícky podiel
18/1080; ,
179.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 1490/2, výmera : 863 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
180.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 4990, výmera : 3564 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
181.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 5227, výmera : 4025 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
182.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 873 ; parc. KN E č. 5415, výmera : 3147 m2, spoluvlastnícky podiel 18/1080; ,
183.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1282 ; parc. KN E č. 5596, výmera : 5175 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
184.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN C č. 1231/2, výmera : 4759 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
185.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 723, výmera : 22870 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
186.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 900, výmera : 23317 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
187.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 901, výmera : 1084 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
188.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 981, výmera : 404 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
189.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 982, výmera : 2322 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
190.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 983/2, výmera : 670 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
191.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 992/1, výmera : 2105 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
192.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 992/2, výmera : 1149 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
193.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1005, výmera : 5578 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
194.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1078/1, výmera : 2569 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
195.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1078/2, výmera : 8 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
196.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1080/1, výmera : 35330 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
197.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1080/3, výmera : 119 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
198.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1144, výmera : 58 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
199.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1147/1, výmera : 1146 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
200.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1197/1, výmera : 28221 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
201.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1197/2, výmera : 133 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
202.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1197/3, výmera : 124 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
203.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1197/4, výmera : 96 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
204.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1197/5, výmera : 104 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
205.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1197/6, výmera : 491 m2, spoluvlastnícky podiel
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3464467/9999999999 ; ,
206.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1198, výmera : 29347m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
207.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1199, výmera : 1021m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
208.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1200, výmera : 1561 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
209.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1201, výmera : 2197 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
210.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1202, výmera : 2301m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
211.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1204/1, výmera : 3657 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
212.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1204/2, výmera : 1829 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
213.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1204/3, výmera : 1828 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
214.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1204/4, výmera : 1014 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
215.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1205/1, výmera : 1727 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
216.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1205/2, výmera : 2742 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
217.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1206, výmera : 8919 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
218.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1207/1, výmera : 1090 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
219.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1207/2, výmera : 409 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
220.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1207/3, výmera : 409 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
221.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1207/4, výmera : 681 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
222.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1207/5, výmera : 1638 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
223.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1208/1, výmera : 977 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
224.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1208/2, výmera : 308 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
225.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1209/1, výmera : 2777 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
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226.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1209/2, výmera : 593 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
227.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1210/1, výmera : 662 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
228.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1210/2, výmera : 938 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
229.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1210/3, výmera : 936 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
230.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1210/4, výmera : 2503 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
231.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1211, výmera : 1641 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
232.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1212, výmera : 1646 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
233.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1213, výmera : 3575 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
234.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1214, výmera : 3401 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
235.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1215, výmera : 1515 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
236.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1216, výmera : 1670 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
237.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1217, výmera : 1092 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
238.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1218, výmera : 887 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
239.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1219, výmera : 1023 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
240.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1220, výmera : 1018 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
241.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1221, výmera : 1080 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
242.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1222 výmera : 1693 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
243.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1223, výmera : 1981 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
244.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1224, výmera : 2586 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
245.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1225, výmera : 4267 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
246.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
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územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1226, výmera : 1500 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
247.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1227, výmera : 3385 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
248.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1228, výmera : 1898 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
249.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1229, výmera : 1816 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
250.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1230, výmera : 1809 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
251.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1231, výmera : 1797 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
252.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1232, výmera : 3849 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
253.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1233, výmera : 3392 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
254.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1234, výmera : 3363 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
255.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1235, výmera : 2302 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
256.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1237, výmera : 450 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
257.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1238, výmera : 436 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
258.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1241, výmera : 515 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
259.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1242, výmera : 632 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
260.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1245, výmera : 3752 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
261.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1246, výmera : 3910 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
262.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1248/1, výmera : 5466 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
263.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1248/2, výmera : 793 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
264.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1248/3, výmera : 11297 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
265.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1312, výmera : 18405 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
266.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1324, výmera : 13734 m2, spoluvlastnícky podiel
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3464467/9999999999 ; ,
267.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1461, výmera : 3968 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
268.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1462, výmera : 2313 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
269.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1479, výmera : 518 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
270.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1485, výmera : 1529 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
271.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1486/1, výmera : 17071 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
272.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1486/2, výmera : 1508 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
273.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1487, výmera : 690 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
274.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1488/1, výmera : 22187 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
275.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1488/2, výmera : 5171 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
276.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1489/1, výmera : 2545 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
277.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1489/2, výmera : 1652 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
278.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1489/3, výmera : 62 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
279.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1490/1, výmera : 1099 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
280.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1490/2, výmera : 331 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
281.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1490/3, výmera : 17019 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
282.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast, Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1878, výmera : 165 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
283.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1879, výmera : 3074 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
284.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 1880, výmera : 5423 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
285.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 2521, výmera : 11502 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
286.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 2522, výmera : 16058 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
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287.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 2964, výmera : 4102 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
288.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3613, výmera : 6487 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
289.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3614, výmera : 2607 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
290.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3615, výmera : 662 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
291.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3616, výmera : 64 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
292.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3617/1, výmera : 2841 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
293.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3617/2, výmera : 20 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
294.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 3618, výmera : 61 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
295.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 4044/1, výmera : 12760 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
296.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 4337, výmera : 230 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
297.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 4338, výmera : 20250 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
298.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 4339, výmera : 4854 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
299.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5442, výmera : 870 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
300.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5443, výmera : 909 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
301.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5444, výmera : 1749 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
302.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5445, výmera : 1824 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
303.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5446, výmera : 24225 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
304.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5447/1, výmera : 42 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
305.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5447/2, výmera : 704 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
306.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5447/3, výmera : 169 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
307.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
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územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5448/1, výmera : 114 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
308.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5448/2, výmera : 469 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
309.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5454/2, výmera : 70 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
310.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5455, výmera : 520 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
311.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5456, výmera : 475 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
312.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5457, výmera : 874 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
313.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5458, výmera : 656 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
314.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5459, výmera : 667 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
315.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5460/1, výmera : 763 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
316.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5460/2, výmera : 782 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
317.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5461/1, výmera : 354 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
318.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5461/2, výmera : 1916 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
319.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5469/1, výmera : 76029 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
320.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5477, výmera : 2366 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
321.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5542/1, výmera : 44240 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
322.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1348 ; parc. KN E č. 5595/2, výmera : 8 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999 ; ,
323.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 1422 ; parc. KN C č. 77/1, výmera : 182 m2, spoluvlastnícky
podiel 1/20 ; ,
324.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 157 ; parc. KN E č. 5605, výmera : 4173 m2, spoluvlastnícky podiel
1732169/9999999999; ,
325.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2209 ; parc. KN E č. 5606/1 , výmera : 3848 m2, spoluvlastnícky podiel
1732169/9999999999; ,
326.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2209 ; parc. KN E č. 5606/2 , výmera : 160 m2, spoluvlastnícky podiel
1732169/9999999999; ,
327.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2131 ; parc. KN E č. 7620/355 , výmera : 2055 m2, spoluvlastnícky podiel
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1008/2136960; ,
328.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2131 ; parc. KN E č. 7620/356 , výmera : 2580 m2, spoluvlastnícky podiel
1008/2136960; ,
329.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 307 ; parc. KN E č. 721 , výmera : 1138 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5760; ,
330.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 307 ; parc. KN E č. 722 , výmera : 1125 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5760; ,
331.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 307 ; parc. KN E č. 2646/1 , výmera : 673 m2, spoluvlastnícky podiel
48/5760; ,
332.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 307 ; parc. KN E č. 2646/2, výmera : 673 m2, spoluvlastnícky podiel 48/5760;
,
333.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2434 ; parc. KN E č. 789/101, výmera : 123 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
334.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2434 ; parc. KN E č. 790/101, výmera : 115 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
335.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2434 ; parc. KN E č. 1661/101, výmera : 428 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
336.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2434 ; parc. KN E č. 1661/102, výmera : 11 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
337.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2434 ; parc. KN E č. 1662/101, výmera : 456 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
338.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2434 ; parc. KN E č. 1662/102, výmera : 12 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
339.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2405; parc. KN E č. 574, výmera : 42 m2, spoluvlastnícky podiel
1/40; ,
340.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 448 ; parc. KN E č. 803/1, výmera : 1762 m2, spoluvlastnícky podiel 8/1440; ,
341.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 448 ; parc. KN E č. 1493/3, výmera : 1009 m2, spoluvlastnícky podiel 8/1440; ,
342.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 448 ; parc. KN E č. 1682/3, výmera : 508 m2, spoluvlastnícky podiel 8/1440; ,
343.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 448 ; parc. KN E č. 2239/1, výmera : 1903 m2, spoluvlastnícky podiel 8/1440; ,
344.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2065 ; parc. KN E č. 7601/31, výmera : 3778 m2, spoluvlastnícky podiel
4/160; ,
345.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2065 ; parc. KN E č. 7601/119, výmera : 193 m2, spoluvlastnícky podiel
4/160; ,
346.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2065 ; parc. KN E č. 7601/125, výmera : 421 m2, spoluvlastnícky podiel
4/160; ,
347.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2065 ; parc. KN E č. 7601/126, výmera : 1756 m2, spoluvlastnícky podiel
4/160; ,
348.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2065 ; parc. KN E č. 7606/36, výmera : 3584 m2, spoluvlastnícky podiel 4/160; ,
349.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 1841/1, výmera : 3168 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
350.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 1841/2, výmera : 135 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
351.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 1842/1, výmera : 2790 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
352.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 1842/2, výmera : 122 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
353.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 2627, výmera : 1998 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
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354.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 3736, výmera : 3647 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
355.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1932 ; parc. KN E č. 3737, výmera : 3667 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
356.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2467 ; parc. KN E č. 1682/301, výmera : 836 m2, spoluvlastnícky podiel 8/1440; ,
357.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1655 ; parc. KN E č. 730, výmera : 1724 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
358.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1655 ; parc. KN E č. 731, výmera : 1710 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
359.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 789/1, výmera : 1514 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
360.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 790/1, výmera : 1634 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
361.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 960, výmera : 1178 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
362.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 961, výmera : 1487 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
363.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1178/1, výmera : 434 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
364.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1179/1, výmera : 476 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
365.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1281, výmera : 971 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
366.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1282, výmera : 1169 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
367.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1661/1, výmera : 476 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
368.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1662/1, výmera : 586 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
369.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1767, výmera : 1387 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
370.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1768, výmera : 1360 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
371.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1899, výmera : 1481 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
372.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 1900, výmera : 1379 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
373.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2039, výmera : 1206 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
374.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2040, výmera : 665 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
375.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2041, výmera : 626 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
376.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2042, výmera : 1217 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
377.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2235, výmera : 1879 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
378.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2236, výmera : 1783 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
379.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2412, výmera : 2682 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
380.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2590, výmera : 1398 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
381.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2591, výmera : 799 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
382.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2680, výmera : 351 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
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

402

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

383.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2681, výmera : 374 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
384.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2755, výmera : 1064 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
385.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2756, výmera : 1137 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
386.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 2978, výmera : 1989 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
387.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3035, výmera : 217 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
388.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3036, výmera : 128 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
389.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3199, výmera : 837 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
390.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3398/1, výmera : 454 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
391.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3398/2, výmera : 306 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
392.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3399/1, výmera : 442 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
393.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3399/2, výmera : 293 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
394.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3590, výmera : 1476 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
395.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3592, výmera : 1598 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
396.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3659, výmera : 3315 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
397.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3809, výmera : 1011 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
398.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3810, výmera : 1055 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
399.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3906, výmera : 1667 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
400.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 3907, výmera : 1848 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
401.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4091/1, výmera : 2256 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
402.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4091/2, výmera : 460 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
403.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4092, výmera : 2109 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
404.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4289, výmera : 1500 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
405.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4810, výmera : 384 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
406.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
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územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4811, výmera : 416 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
407.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4812, výmera : 886 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
408.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4813, výmera : 940 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280;
súpisová hodnota majetku 23,97
409.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4814, výmera : 419 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
410.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4815, výmera : 389 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
411.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4949, výmera : 997 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
412.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 4950, výmera : 1162 m2, spoluvlastnícky podiel
48/17280; ,
413.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 5106, výmera : 1706 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
414.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 5107, výmera : 1979 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
415.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 5204 výmera : 1880 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
416.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 5205, výmera : 1653 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
417.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 5370, výmera : 1789 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
418.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1829 ; parc. KN E č. 5371, výmera : 1682 m2, spoluvlastnícky podiel 48/17280; ,
419.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 838, výmera : 2368 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
420.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 839, výmera : 1212 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720;
,
421.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1006, výmera : 2576 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
422.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1292, výmera : 2229 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
423.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1494, výmera : 2091 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
424.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1678/1, výmera : 951 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
425.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1678/101, výmera : 1075 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
426.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1792, výmera : 3322 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
427.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 1925, výmera : 3132 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
428.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2001/1, výmera : 1812 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
429.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2001/2, výmera : 309 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
430.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2001/3, výmera : 1541 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
431.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2267, výmera : 3808 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
432.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2353, výmera : 2789 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
433.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2644, výmera : 2272 m2, spoluvlastnícky podiel
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16/6720; ,
434.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2657, výmera : 757 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720;
,
435.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 2732, výmera : 1996 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
436.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3004/1, výmera : 2056 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
437.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3079, výmera : 230 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
438.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3216/1, výmera : 628 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
439.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3216/2, výmera : 13 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720;
,
440.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3379 , výmera : 1581 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
441.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3527/1, výmera : 662 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
442.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3527/2, výmera : 666 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
443.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3646, výmera : 3932 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
444.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3814/1, výmera : 1152 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
445.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3814/2, výmera : 1170 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
446.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3911/1, výmera : 2705 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
447.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 3911/2, výmera : 485 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
448.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4078/1, výmera : 2351 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
449.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4078/2, výmera : 2229 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
450.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4267, výmera : 839 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720;
,
451.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4268, výmera : 579 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
452.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4460, výmera : 1564 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
453.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4609, výmera : 1703 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
454.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4610, výmera : 2516 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
455.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4963/1, výmera : 1540 m2, spoluvlastnícky podiel
16/6720; ,
456.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 4963/2, výmera : 770 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
457.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 5019/1, výmera : 1178 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
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458.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 5019/2, výmera : 536 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
459.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 5019/3, výmera : 22 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
460.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 5019/4, výmera : 1650 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
461.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 5210, výmera : 3556 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
462.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 1811 ; parc. KN E č. 5394, výmera : 3279 m2, spoluvlastnícky podiel 16/6720; ,
463.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 915, výmera : 1297 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
464.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 916, výmera : 1576 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
465.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1188/1, výmera : 1094 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
466.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1188/2, výmera : 548 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
,
467.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1188/3, výmera : 634 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
,
468.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1188/4, výmera : 569 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
469.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1188/5, výmera : 96 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
470.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1475, výmera : 1156 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
471.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1476, výmera : 1093 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
472.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1588/101, výmera : 9 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
473.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1588/102, výmera : 45 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
474.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1589/101, výmera : 112 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
475.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1589/102, výmera : 44 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
476.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1590/101, výmera : 568 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
477.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1702, výmera : 2880 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
478.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1982, výmera : 3567 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
479.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1983, výmera : 1774 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
480.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 1984, výmera : 1711 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
481.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2179/1, výmera : 1459 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
482.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2179/2, výmera : 640 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
483.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2180/1, výmera : 1384 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
484.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2180/2, výmera : 590 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
485.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2399, výmera : 1523 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
486.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2400, výmera : 1363 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
487.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
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územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2781, výmera : 1970 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
488.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2782, výmera : 2057 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
489.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 2977, výmera : 2131 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
490.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3291, výmera : 440 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
491.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3292, výmera : 460 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
492.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3293, výmera : 857 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
493.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3373, výmera : 780 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
494.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3374, výmera : 762 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
495.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3562, výmera : 656 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
496.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3563, výmera : 672 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
497.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3830/1, výmera : 380 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
,
498.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3830/2, výmera : 643 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
,
499.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3831/1, výmera : 422 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
,
500.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3831/2, výmera : 643 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880;
,
501.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3926, výmera : 3254 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
502.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3927, výmera : 1636 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
503.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 3928, výmera : 1598 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
504.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4152/1, výmera : 1218 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
505.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4152/2, výmera : 1012 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
506.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4153/1, výmera : 1321 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
507.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4153/2, výmera : 974 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
508.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4154/1, výmera : 2809 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
509.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4154/2, výmera : 1670 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
510.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4211, výmera : 1445 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
511.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4212, výmera : 620 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
512.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4213, výmera : 691 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
513.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4495, výmera : 1597 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
514.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4589, výmera : 1788 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
515.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4590, výmera : 2255 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
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516.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4591, výmera : 1443 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
517.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4592, výmera : 916 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
518.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4593, výmera : 795 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
519.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4594, výmera : 1231 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
520.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4868, výmera : 1201 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
521.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4869, výmera : 1181 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
522.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 4870, výmera : 2045 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
523.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5064/1, výmera : 381 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
524.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5064/2, výmera : 1463 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
525.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5065/1, výmera : 450 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
526.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5065/2, výmera : 1471 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
527.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5066/1, výmera : 943 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
528.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5066/2, výmera : 3047 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
529.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5150, výmera : 3660 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
530.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5151, výmera : 1847 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
531.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5152, výmera : 1793 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
532.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5339, výmera : 2770 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
533.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5340, výmera : 1578 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
534.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 306; parc. KN E č. 5341, výmera : 1473 m2, spoluvlastnícky podiel 16/2880; ,
535.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 1078/101, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
536.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 1080/101, výmera : 267 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
537.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 1147/2, výmera : 140 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
538.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 1147/3, výmera : 266 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
539.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 1488/101, výmera : 55 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
540.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5469/2, výmera : 22408 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
541.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5469/3, výmera : 403 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
542.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5470/1, výmera : 943 m2, spoluvlastnícky podiel
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3464467/9999999999; ,
543.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5470/2, výmera : 498 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
544.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5471, výmera : 1233 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
545.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5472, výmera : 5475 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
546.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5473, výmera : 1201 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
547.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5474, výmera : 1217 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
548.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5475, výmera : 2435 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
549.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5476, výmera : 2302 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
550.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5478, výmera : 10632 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
551.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5479/1, výmera : 13767 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
552.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5479/2, výmera : 4 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
553.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5480/1, výmera : 1241 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
554.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5480/2, výmera : 331 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
555.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5480/3, výmera : 855 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
556.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5481/1, výmera : 1564 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
557.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5481/2, výmera : 1246 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
558.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5481/3, výmera : 313 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
559.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5501/1, výmera : 1941 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
560.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5501/2, výmera : 3044 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
561.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5502/1, výmera : 814 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
562.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5502/2, výmera : 132 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
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563.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5503, výmera : 353 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
564.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5508, výmera : 30 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
565.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5509, výmera : 417 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
566.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5510, výmera : 1034 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
567.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5511, výmera : 2312 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
568.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5512/1, výmera : 60 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
569.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5512/2, výmera : 9672 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
570.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5513, výmera : 142 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
571.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5514, výmera : 119 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
572.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5515, výmera : 144 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
573.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5516, výmera : 147 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
574.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5517, výmera : 310 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
575.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5518/1, výmera : 135 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
576.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5518/2, výmera : 173 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
577.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5519/1, výmera : 77 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
578.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5519/2, výmera : 72 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
579.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5519/3, výmera : 131 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
580.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5520, výmera : 237 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
581.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5521, výmera : 1965 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
582.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5522, výmera : 1051 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
583.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
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

410

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5523/1, výmera : 1059 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
584.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5523/2, výmera : 1060 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
585.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5523/3, výmera : 1060 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
586.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5524, výmera : 269 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
587.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5525, výmera : 154 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
588.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5526, výmera : 377 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
589.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5527, výmera : 319 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
590.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5529, výmera : 121 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
591.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5541/1, výmera : 95599 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
592.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5541/2, výmera : 61 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
593.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5542/2, výmera : 1462 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
594.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5545/1, výmera : 11748 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
595.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5545/2, výmera : 667 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
596.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5548/1, výmera : 4631 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
597.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5548/2, výmera : 32737 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
598.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5548/3, výmera : 687 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
599.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5549, výmera : 73406 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
600.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5550, výmera : 3146 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
601.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5552/1, výmera : 11130 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
602.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5552/2, výmera : 2973 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
603.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5552/3, výmera : 6434 m2, spoluvlastnícky podiel
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3464467/9999999999; ,
604.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5553/2, výmera : 222 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
605.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5554/2, výmera : 169 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
606.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5555/2, výmera : 73 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
607.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5555/4, výmera : 46 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
608.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5556/1, výmera : 193 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
609.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5557/1, výmera : 423 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
610.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5558/1, výmera : 1617 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
611.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5558/3, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
612.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5558/4, výmera : 170 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
613.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5559, výmera : 6941 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
614.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5560/1, výmera : 5948 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
615.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5560/2 výmera : 321 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
616.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5561/1, výmera : 4081 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
617.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5561/2, výmera : 75 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
618.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5562, výmera : 3520 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
619.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5563/1, výmera : 4971 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
620.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5563/2, výmera : 2019 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
621.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5563/3, výmera : 820 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
622.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5564/1, výmera : 11583 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
623.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5564/2, výmera : 116 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
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624.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5565/1, výmera : 16529 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
625.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5565/2, výmera : 548 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
626.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5565/3, výmera : 1255 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
627.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5585/1, výmera : 2552 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
628.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5585/2, výmera : 3710 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
629.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5585/3, výmera : 361 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
630.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5585/4, výmera : 1010 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
631.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5586/1, výmera : 4392 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
632.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5586/2, výmera : 1332 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
633.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5587/1, výmera : 7579 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
634.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5587/2, výmera : 72 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
635.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5588/1, výmera : 1913 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
636.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5588/2, výmera : 3618 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
637.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5590, výmera : 1247 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
638.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5591, výmera : 1587 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
639.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5593/1, výmera : 1266 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
640.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5593/2, výmera : 29 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
641.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5594/1, výmera : 1909 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
642.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5594/2, výmera : 469 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
643.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5595/1, výmera : 4733 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
644.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
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územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5597, výmera : 1786 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
645.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5598, výmera : 2409 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
646.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5599/1, výmera : 1539 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
647.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5599/2, výmera : 1537 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
648.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5599/3, výmera : 3078 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
649.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5599/2, výmera : 1537 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
650.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5600/1, výmera : 2596 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
651.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5600/2, výmera : 1039 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
652.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5601/1, výmera : 2255 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
653.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5601/2, výmera : 301 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
654.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5602, výmera : 1584 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
655.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5603/1, výmera : 758 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
656.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5603/2, výmera : 758 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
657.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5608/1, výmera : 2147 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
658.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5608/2, výmera : 99 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
659.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5609/1, výmera : 2157 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
660.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5609/2, výmera : 203 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
661.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5610/1, výmera : 4015 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
662.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5610/2, výmera : 248 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
663.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5611/1, výmera : 2763 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
664.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5611/2, výmera : 1853 m2, spoluvlastnícky podiel
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3464467/9999999999; ,
665.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5612/1, výmera : 2114 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
666.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5612/2, výmera : 1211 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
667.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5612/3, výmera : 229 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
668.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5612/4, výmera : 223 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
669.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5613/1, výmera : 1929 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
670.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5613/2, výmera : 1760 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
671.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5613/3, výmera : 173 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
672.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5614/1, výmera : 2469 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
673.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2281; parc. KN E č. 5614/2, výmera : 2469 m2, spoluvlastnícky podiel
3464467/9999999999; ,
674.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5848/52, výmera : 12 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500; ,
675.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/55, výmera : 125 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
676.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/59, výmera : 142 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
677.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/62, výmera : 132 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
678.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/66, výmera : 130 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
679.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/68, výmera : 140 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
680.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/71, výmera : 129 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
681.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5856/74, výmera : 106 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
682.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5862/2, výmera : 27 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
683.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5866/5, výmera : 24 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500; ,
684.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5866/6, výmera : 49 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500; ,
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685.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/291, výmera : 41 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
686.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/430, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
687.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/431, výmera : 412 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
688.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/432, výmera : 398 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
689.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/433, výmera : 403 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
690.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/434, výmera : 364 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
691.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/435, výmera : 358 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
692.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/436, výmera : 351 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
693.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/437, výmera : 359 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
694.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/438, výmera : 371 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
695.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/439, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
696.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/440, výmera : 395 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
697.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/441, výmera : 338 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
698.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/442, výmera : 351 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
699.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/443, výmera : 337 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
700.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/444, výmera : 342 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
701.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/445, výmera : 368 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
702.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/446, výmera : 319 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
703.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/447, výmera : 339 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
704.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/448, výmera : 330 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
705.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/449, výmera : 322 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
706.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/450, výmera : 267 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
707.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/451, výmera : 252 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
708.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/451, výmera : 252 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
709.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/452, výmera : 357 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
710.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/453, výmera : 344 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
711.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/454, výmera : 338 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
712.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/455, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
713.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/456, výmera : 368 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
714.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/457, výmera : 344 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
715.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/458, výmera : 351 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
716.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/459, výmera : 333 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
717.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/460, výmera : 346 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
718.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/461, výmera : 350 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
719.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/462, výmera : 358 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
720.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/463, výmera : 385 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
721.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/464, výmera : 409 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
722.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/465, výmera : 479 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
723.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/466, výmera : 372 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
724.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/467, výmera : 372 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
725.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/468, výmera : 377 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
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,
726.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/469, výmera : 359 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
727.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/470, výmera : 356 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
728.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/471, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
729.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/472, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
730.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/473, výmera : 367 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
731.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/474, výmera : 375 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
732.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/475, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
733.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/476, výmera : 353 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
734.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/477, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
735.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/478, výmera : 359 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
736.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/479, výmera : 360 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
737.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/480, výmera : 353 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
738.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/481, výmera : 333 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
739.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/482, výmera : 432 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
740.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/483, výmera : 379 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
741.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/484, výmera : 374 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
742.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/485, výmera : 368 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
743.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/486, výmera : 344 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
744.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/487, výmera : 372 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
745.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/488, výmera : 355 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
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746.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/489, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
747.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/490, výmera : 360 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
748.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/491, výmera : 348 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
749.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/492, výmera : 374 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
750.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/493, výmera : 357 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
751.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/494, výmera : 366 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
752.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/494, výmera : 366 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
753.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/495, výmera : 367 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
754.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/496, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
755.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/497, výmera : 374 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
756.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/498, výmera : 305 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
757.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/499, výmera : 341 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
758.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/500, výmera : 329 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
759.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/501, výmera : 342 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
760.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/502, výmera : 352 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
761.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/503, výmera : 368 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
762.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/504, výmera : 361 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
763.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/505, výmera : 373 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
764.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/506, výmera : 356 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
765.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/507, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
766.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/508, výmera : 354 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
767.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/509, výmera : 347 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
768.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/510, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
769.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/511, výmera : 355 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
770.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/512, výmera : 357 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
771.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/513, výmera : 372 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
772.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/514, výmera : 391 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
773.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/515, výmera : 383 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
774.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/516, výmera : 319 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
775.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/517, výmera : 372 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
776.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/518, výmera : 377 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
777.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/519, výmera : 378 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
778.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/520, výmera : 381 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
779.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/521, výmera : 352 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
780.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/522, výmera : 377 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
781.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/523, výmera : 364 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
782.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/524, výmera : 374 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
783.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/525, výmera : 376 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
784.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/526, výmera : 349 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
785.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/527, výmera : 371 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
786.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/528, výmera : 365 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
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,
787.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/529, výmera : 376 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
788.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/530, výmera : 359 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
789.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/531, výmera : 352 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
790.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/532, výmera : 342 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
791.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/533, výmera : 306 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
792.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/534, výmera : 327 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
793.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/535, výmera : 380 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
794.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/536, výmera : 416 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
795.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/537, výmera : 351 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
796.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/538, výmera : 410 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
797.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/539, výmera : 366 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
798.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/540, výmera : 377 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
799.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/541, výmera : 339 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
800.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/542, výmera : 355 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
801.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/543, výmera : 345 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
802.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/544, výmera : 361 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
803.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/545, výmera : 369 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
804.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/546, výmera : 364 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
805.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/547, výmera : 543 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
806.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/548, výmera : 532 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
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807.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/549, výmera : 378 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
808.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/550, výmera : 378 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
809.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/551, výmera : 356 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
810.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/552, výmera : 382 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
811.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/553, výmera : 369 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
812.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/554, výmera : 364 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
813.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/555, výmera : 382 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
814.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/556, výmera : 375 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
815.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/557, výmera : 376 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
816.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/558, výmera : 375 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
817.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/559, výmera : 406 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
818.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/560, výmera : 387 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
819.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/561, výmera : 406 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
820.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/562, výmera : 478 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
821.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/563, výmera : 499 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
822.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/564, výmera : 459 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
823.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/565, výmera : 434 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
824.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/566, výmera : 431 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
825.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/567, výmera : 384 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
826.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/568, výmera : 431 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
827.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/569, výmera : 407 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
828.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/570, výmera : 403 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
829.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/571, výmera : 414 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
830.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/572, výmera : 390 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
831.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/573, výmera : 418 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
832.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/574, výmera : 579 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
833.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/575, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
834.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/576, výmera : 367 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
835.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/577, výmera : 382 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
836.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/578, výmera : 383 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
837.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/579, výmera : 368 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
838.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/580, výmera : 377 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
839.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/581, výmera : 325 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
840.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/582, výmera : 333 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
841.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/583, výmera : 379 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
842.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/584, výmera : 364 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
843.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/585, výmera : 368 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
844.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/586, výmera : 352 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
845.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/587, výmera : 367 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
846.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/588, výmera : 354 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
847.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/589, výmera : 547 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
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,
848.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/590, výmera : 137 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
849.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/591, výmera : 156 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
850.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/592, výmera : 225 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
851.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/593, výmera : 359 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
852.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/594, výmera : 342 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
853.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/595, výmera : 360 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
854.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/596, výmera : 382 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
855.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/597, výmera : 343 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
856.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/598, výmera : 362 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
857.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/599, výmera : 238 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
858.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/600, výmera : 235 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
859.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/601, výmera : 226 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
860.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/602, výmera : 186 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
861.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/603, výmera : 148 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
862.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/604, výmera : 104 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
863.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/605, výmera : 249 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
864.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/606, výmera : 212 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
865.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/607, výmera : 216 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
866.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/608, výmera : 330 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
867.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/609, výmera : 207 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
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868.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/610, výmera : 173 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
869.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/611, výmera : 166 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
870.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/612, výmera : 128 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
871.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/613, výmera : 76 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
872.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/614, výmera : 166 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
873.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/615, výmera : 141 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
874.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/616, výmera : 32 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
875.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/617, výmera : 37 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
876.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/618, výmera : 34 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
877.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/619, výmera : 36 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
878.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/620, výmera : 7 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
879.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/621, výmera : 952 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
880.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/622, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
881.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/623, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
882.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/624, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
883.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/625, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
884.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/626, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
885.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/627, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
886.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/628, výmera : 12 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
887.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/629, výmera : 13 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
888.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/630, výmera : 26 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
889.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/631, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
890.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/632, výmera : 20 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
891.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/633, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
892.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/634, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
893.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/635, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
894.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/636, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
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895.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/637, výmera : 56 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
896.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/638, výmera : 32 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
897.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/639, výmera : 26 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
898.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/640, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
899.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/641, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
900.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/642, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
901.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/643, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
902.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/644, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
903.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/645, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
904.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/646, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
905.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/647, výmera : 24 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
906.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/648, výmera : 47 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
907.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/649, výmera : 30 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
908.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/650, výmera : 26 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
909.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/651, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
910.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/652, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
911.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/653, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
912.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/654, výmera : 54 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
913.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/655, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
914.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/656, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
915.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/657, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
916.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/658, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
917.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/659, výmera : 21 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
918.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/660, výmera : 36 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
919.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/661, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
920.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/662, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
921.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/663, výmera : 29 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
922.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/664, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
923.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/665, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
924.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/666, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
925.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/667, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
926.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/668, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
927.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/669, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
928.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/670, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
929.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/671, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
930.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/672, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
931.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/673, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
932.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/674, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
933.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/675, výmera : 47 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
934.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/676, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
935.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/677, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
936.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/678, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
937.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/679, výmera : 24 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
938.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/680, výmera : 43 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
939.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/681, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
940.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/682, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
941.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/683, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
942.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/684, výmera : 28 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
943.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/685, výmera : 26 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
944.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/686, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
945.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/687, výmera : 24 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
946.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/688, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
947.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/689, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
948.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/690, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
949.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/692, výmera : 35 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
950.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/693, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
951.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/694, výmera : 27 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
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952.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/695, výmera : 22 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
953.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/696, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
954.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/697, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
955.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/698, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
956.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/699, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
957.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/700, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
958.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/701, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
959.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/702, výmera : 42 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
960.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/703, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
961.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/704, výmera : 26 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
962.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/705, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
963.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/706, výmera : 33 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
964.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/707, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
965.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/708, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
966.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/709, výmera : 22 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
967.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/710, výmera : 20 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
968.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/711, výmera : 30 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
969.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/712, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
970.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/713, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
971.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/715, výmera : 21 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
972.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/716, výmera : 13 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
973.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/718, výmera : 29 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
974.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/719, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
975.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/720, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
976.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/722, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
977.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/723, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
978.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/724, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
979.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/727, výmera : 33 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
980.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/728, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
981.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/729, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
982.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/730, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
983.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/731, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
984.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/732, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
985.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/733, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
986.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/734, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
987.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/735, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
988.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/736, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
989.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/737, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
990.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/738, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
991.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/739, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
992.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/740, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
993.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/741, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
994.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/742, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
995.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/743, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
996.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/744, výmera : 27 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
997.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/745, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
998.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/746, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
999.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/747, výmera : 48 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1000.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/748, výmera : 24 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1001.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/749, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1002.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/750, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1003.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/751, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1004.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/752, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1005.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/753, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1006.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/754, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1007.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/755, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1008.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/756, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1009.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/757, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1010.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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

429

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/758, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1011.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/759, výmera : 28 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1012.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/760, výmera : 29 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1013.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/761, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1014.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/762, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1015.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/763, výmera : 22 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1016.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/764, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1017.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/765, výmera : 21 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1018.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/766, výmera : 20 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1019.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/767, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1020.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/850, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1021.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/851, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1022.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/852, výmera : 15 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1023.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/853, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1024.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/854, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1025.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/855, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1026.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/856, výmera : 28 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1027.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/857, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1028.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/858, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1029.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/859, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1030.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/860, výmera : 19 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1031.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/861, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1032.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/862, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1033.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/863, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1034.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/864, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1035.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/865, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1036.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/866, výmera : 20 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1037.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/867, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1038.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/868, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1039.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/869, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1040.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
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Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/870, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1041.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/871, výmera : 25 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1042.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/872, výmera : 28 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1043.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/873, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1044.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/874, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1045.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/875, výmera : 225 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
1046.
Pozemok : druh : ovocný sad; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/876, výmera : 380 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
1047.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/879, výmera : 11530 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500; ,
1048.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/880, výmera : 8 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1049.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/909, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1050.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/917, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1051.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/918, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1052.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/921, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1053.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/925, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1054.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/927, výmera : 22 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1055.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/981, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1056.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/992, výmera : 16 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1057.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/993, výmera : 29 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1058.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5879/996, výmera : 17 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1059.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/245, výmera : 291 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
1060.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/393, výmera : 11 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1061.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/394, výmera : 3 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1062.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/395, výmera : 18 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1063.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/396, výmera : 24 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
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1064.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/397, výmera : 21 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1065.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/398, výmera : 528 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
1066.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/431, výmera : 42 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1067.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/432, výmera : 323 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
,
1068.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/436, výmera : 56 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1069.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/437, výmera : 41 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1070.
Pozemok : druh : zastavaná plocha a nádvorie; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR;
katastrálne územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN C č. 5882/476, výmera : 27 m2, spoluvlastnícky
podiel 119/343500; ,
1071.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7575/4, výmera : 1855 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; ,
1072.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7575/6, výmera : 776 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1073.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7575/7, výmera : 4927 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1074.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7576/2, výmera : 9024 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500; €
1075.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7577, výmera : 28722 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1076.
Pozemok : druh : vodná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7578, výmera : 386 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
1077.
Pozemok : druh : vodná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7579, výmera : 616 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
1078.
Pozemok : druh : orná pôda; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne územie
Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7581/2, výmera : 491 m2, spoluvlastnícky podiel 119/343500;
1079.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7582/2, výmera : 72345 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1080.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7582/13, výmera : 206422 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1081.
Pozemok : druh : lesný pozemok; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7582/14, výmera : 45568 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1082.
Pozemok : druh : trvalý trávny porast; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7587, výmera : 234 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;
1083.
Pozemok : druh : ostatná plocha; Obec: Hranovnica; Okres : Poprad; Štát : SR; katastrálne
územie Hranovnica; LV č. 2080; parc. KN E č. 7660/7, výmera : 3157 m2, spoluvlastnícky podiel
119/343500;

Súpisová
€

hodnota

súboru

nehnuteľných

vecí
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Spôsob a podmienky speňaženia :
Spôsob speňaženia :
Speňaženie jednotlivých súpisových zložiek všeobecnej podstaty ako súboru nehnuteľných vecí.
Termín a miesto na predkladanie ponúk :
Záujemca doručí ponuku správcovi na adresu Mgr. Radovan Muzika so sídlom Štúrova 30, 066 01 Humenné,
v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie – 5OdK/124/2019 S1299 – KONKURZ – NEOTVÁRAŤ“
najneskôr do 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení oznámenia
v Obchodnom vestníku. Na ponuky predložené po uvedenom termíne správca nebude prihliadať.
Bližšie informácie o predávanom majetku poskytne správca na mob.t.č. 0907 945 308 alebo e- mailom :
radovanmuzika@gmail.com
Náležitosti ponuky :
Ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, doklad
o zaplatení celej kúpnej ceny v prospech účtu zriadeného v UniCredit bank a.s., č. ú.: IBAN : SK42 1111 0000
0068 5564 1003 a číslo účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu. Do poznámky uviesť :
Gavaler
Kúpna cena :
V 2. kole ponukového konania kúpna cena predmetu speňaženia nesmie byť nižšia ako 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, 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 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
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K028236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedušová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovce 51, 094 01 Štefanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/287/2021 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/287/2021
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 : Marta Fedušová, nar. 20.06.1955 , Štefanovce 51, 094 01 Štefanovce v súlade s ust. § 167p zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií , vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj súboru
nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý bol zverejnený v OV
č. 78/2022 dňa 25.04.2022.
Pozemok : druh : záhrada; Obec: Lipany; Okres :Sabinov, Štát : SR; katastrálne územie Lipany; LV č. 314; parc.
reg. C-KN č. 485/1, výmera : 205m2, spoluvlastnícky podiel 1/6; pod B1, súpisová hodnota majetku 440€
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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Pozemok : druh : záhrada; Obec: Lipany; Okres :Sabinov, Štát : SR; katastrálne územie Lipany; LV č. 314; parc.
reg. C-KN č. 485/1, výmera : 205m2, spoluvlastnícky podiel 1/6; pod B2, súpisová hodnota majetku 440€
Spôsob a podmienky speňaženia :
Spôsob speňaženia :
Speňaženie súboru 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/287/2021 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 :
Fedušova
Kúpna cena :
V 1. kole ponukového konania kúpna cena predmetu speňaženia nesmie byť nižšia ako 880,-€ 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.
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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Mgr. Radovan Muzika, správca

K028237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SALEV, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 25 / 0, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 758 914
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/52/2013 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/52/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., ako správca úpadcu: SALEV, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Jilemnického 25, Sabinov 083 01, IČO: 36 758 914, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do
správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 2K/52/2013 S1436 nahliadať v kancelárii správcu pre
Prešovský kraj na adrese: Slánska 20A, 080 06 Prešov, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:30
hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 14:30 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je
možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu: presov@irkr.sk. Samotné
nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K028238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janík Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/229/2021 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/229/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca podstaty dlžníka : Martin Janík, nar.: 9.5.1977, 08001 Prešov v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií , vyhlasuje 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 77/2022 dňa 22.04.2022.
Predmet speňaženia : všeobecná podstata
Súpisové číslo 1.

SUTOS s.r.o., Československej armády 14, 04001 Košice, IČO : 47097922
reg.:Okresný súd Košice I, odd. Sro, vložka č. : 32538/V
veľkosť podielu : 100%

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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Súpisová hodnota : 5000,-€
Súpisové číslo 2. :
514

Jan duo trade s.r.o. Jesenná 22, Košice- mestská časť Staré Mesto 04001, IČO : 50 855
reg. Okresný súd Košice I, odd. Sro, vložka č. : 41323/V
veľkosť podielu : 100%
Súpisová hodnota : 5000,-€

Spôsob a podmienky speňaženia :
Spôsob speňaženia :Speňaženie jednotlivých súpisových zložiek všeobecnej podstaty samostatne verejným ponukovým konaním.
Termín a miesto na predkladanie ponúk :
Záujemca doručí ponuku správcovi na adresu Mgr. Radovan Muzika so sídlom Štúrova 30, 066 01 Humenné,
v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie – 5OdK/229/2021 S1299 – KONKURZ – NEOTVÁRAŤ “
najneskôr do 10 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení oznámenia
v Obchodnom vestníku. Na ponuky predložené po uvedenom termíne správca nebude prihliadať.
Bližšie informácie o predávanom majetku poskytne správca na mob.t.č. 0907 945 308 alebo e- mailom :
radovanmuzika@gmail.com
Náležitosti ponuky :
Ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, doklad
o zaplatení celej kúpnej ceny v prospech účtu zriadeného v UniCredit bank a.s., č. ú.: IBAN : SK42 1111 0000
0068 5564 1003 a číslo účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu. Do poznámky uviesť : Janik
Kúpna cena :
V 2. kole ponukového konania kúpna cena predmetu speňaženia nesmie byť nižšia ako 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, 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.
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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 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

K028239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIO INVESTMENTS s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158 / 0, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 162 626
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k. s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5K/30/2018 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/30/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGATOs Recovery, k. s., so sídlom príslušnej kancelárie správcu konkurznej podstaty: Bardejovské kúpele 30,
086 31 Bardejov, IČO: 47 256 184, správca zapísaný v zozname správcov vedenom na MS SR pod číslom: S
1755, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti BIO INVESTMENTS s. r. o. v reštrukturalizácii, so
sídlom 086 05 Lukov 158, IČO: 44 162 626 (ďalej len ako „úpadca“) vyhlasuje týmto verejné ponukové konanie na
predaj majetku podliehajúceho konkurzu úpadcu BIO INVESTMENTS s. r. o. s nasledovnými podmienkami:

Predmetom speňažovania sú iné majetkové hodnoty – obchodné podiely ako súpisové zložky majetku zapísané
do:
·

oddelenej podstaty veriteľa: Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO:
00686930 (ďalej len ako „zabezpečený veriteľ“), súpisové zložky majetku oddelenej podstaty zverejnené
v obchodnom vestníku OV 25/2022 zo dňa 07.02.2022, značka: K007743, poradové číslo 1 – 5.

Verejné ponukové konanie sa vyhlasuje za podmienok:
1.Lehota na predkladanie ponúk je 7 dní, začína: 17.05.2022 a končí dňom: 23.05.2022 (posledný deň na
predloženie ponuky).
2.Ponuka sa zasiela písomne v listinnej podobe na adresu príslušnej kancelárie správcu: LEGATOs Recovery
k.s., Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov.
3.Obálka s ponukou musí obsahovať označenie: „NEOTVÁRAŤ–VPK BIO INVESTMENTS – MAJETOK 3.
OSOBY“, inak sa na podanie záujemcu nebude prihliadať.
4.Ponuka sa predkladá v mene EURO.
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5.Ponuka musí obsahovať výslednú cenu za všetky zložky majetku, ktoré sú predmetom tohto verejného
ponukového konania.
6.Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je fyzickou osobou (nepodnikateľ): meno, priezvisko,
rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, inak sa na ponuku neprihliada.
7.Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľ: obchodné meno, meno,
priezvisko, rodné priezvisko, miesto podnikania, IČO, identifikáciu registra v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ
DPH ak má pridelené a dátum narodenia, rodné číslo, inak sa na ponuku neprihliada.
8.Ponuka obsahuje identifikačné údaje záujemcu, ktorý je právnickou osobou: obchodné meno, sídlo, IČO,
identifikáciu registra v ktorom je osoba zapísaná, DIČ, IČ DPH ak má pridelené, inak sa na ponuku neprihliada.
9.Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet úpadcu najneskôr v posledný deň tohto verejného ponukového konania. Za deň zloženia
zálohy sa považuje deň, keď boli finančné prostriedky pripísané na účet správcu.
10.Záloha sa skladá na účet úpadcu: č.ú. IBAN:SK5011000000002924900550, účet vedený v Tatra banka, a.s.,
VS: IČO záujemcu alebo dátum narodenia záujemcu vo formáte DDMMRR – len v prípade, že ponuku predkladá
záujemca, ktorý je fyzickou osobou nepodnikateľom; do poznámky uviesť: VPK BIO INVESTMENTS.
11.Správca vyhodnotí ponukové konanie do 3 pracovných dní od jeho skončenia. Rozhoduje vždy najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu, prípadne
navýšenie ponúknutej kúpnej ceny.
12.Zabezpečený veriteľ musí pred podpisom zmluvy o prevode obchodného podielu udeliť správcovi súhlas
s vyhodnotenou najvyššou ponukou.
13.Neúspešným záujemcom bude záloha vrátená obratom po tom, čo úspešný záujemca uzatvorí zmluvu
o prevode obchodného podielu.

V Bardejovských kúpeľoch, 10.05.2022

LEGATOs Recovery. k. s.
správca konkurznej podstaty úpadcu
BIO INVESTMENTS s.r.o.

K028240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotľár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 578, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2022 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Kotľár, nar. 08.05.1986, trvale bytom
094 15 Zámutov 578 (ďalej len „dlžník“), oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu dlžníka
vedeného pod sp. zn.: 5OdK/50/2022 S1733 nahliadať v kancelárii správcu na Tatranskom námestí 3, 058 01
Poprad, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.30 hod do 12.30 hod a od 13.00 do 16.00 hod., po
predchádzajúcom dohovore na tel. čísle +421 903 286 246 alebo e-mailom spravca@ledecky.sk.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K028241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotľár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 578, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2022 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2022
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"
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(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(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”

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Kotľár, nar. 08.05.1986, trvale bytom
094 15 Zámutov 578 (ďalej len „dlžník“), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/818
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní oznamuje, že Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 5OdK/50/2022-17
zo dňa 8. marca 2022 rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. 50/2022, deň vydania 14.03.2022, číslo zverejnenia K015210.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 15. marca 2022. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký as the bankruptcy trustee of the debtor Milan Kotľár, born on 08.05.1986,
residence at 094 15 Zámutov 578, Slovakia, according to the REGULATION (EU) 2015/848 OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 on insolvency proceedings, I am
obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, proc. no. 5OdK/50/2022-17,
dated on 8th March 2022 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets. The abovementioned
resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No. 50/2022, dated on 14th March 2022,
publication number K015210.
This resolution of the District Court Prešov became valid on 15th March 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 len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Ing. Vladimír
Ledecký, správca, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, 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
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, Slovak republic.
Každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky
pohľadávok.
Vzor
tlačiva
prihlášky
je
k
dispozícii
na
internetovej
stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom.
Any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form. The claims form can be found on
the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The claims form 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.
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the claims 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.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the claims form the condition on which the claim is dependent.
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 claims form have to be enclosed to the claims form.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated 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.
Ak zahraničný veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku inými prostriedkami než na štandardnom formulári, prihláška
musí obsahovať informácie totožné ako na štandardnom formulári.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. V prípade,
že správca má pochybnosti v súvislosti s pohľadávkou prihlásenou zahraničným veriteľom, poskytne veriteľovi
možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii a sume tejto pohľadávky.
When a foreign creditor lodges its claim by means other than the standard form, the claim shall contain
all the information referred to the standard claims form.
The claims form 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 claims form shall not be considered as
claims form in the bankruptcy proceedings. The claims form served to the bankruptcy trustee after the
basic period of time elapses, shall be considered as the claims form however the creditor does not have
to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.
The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the
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incomplete the claims form. Where the bankruptcy trustee has doubts in relation to a claim lodged by
foreign creditor, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the existence
and the amount of the 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.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca dlžníka / bankruptcy trustee

K028242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotľár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 578, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2022 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Kotľár, nar. 08.05.1986, trvale bytom
094 15 Zámutov 578 (ďalej len „dlžník“) týmto oznamuje podľa ust. § 32 ods 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), bankový účet za účelom
zloženia preddavku na trovy konania pre účinné popretie pohľadávky veriteľom.
Preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 odseku 19 ZKR možno skladať do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, na bankový účet zriadený vo Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, číslo účtu:
2701250159/8330, IBAN: SK71 8330 0000 0027 0125 0159, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením čísla 5502022 ako špecifického
symbolu. Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K028243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotľár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 578, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/50/2022 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/50/2022
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5OdK/50/2022
Iné zverejnenie

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Milan Kotľár, nar. 08.05.1986, trvale bytom
094 15 Zámutov 578 (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n
a m u j e , že
do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR podliehal konkurzu.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K028244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišalko Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ihľany 266, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/56/2022 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/56/2022
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca dlžníka Marián Mišalko, nar. 26.08.1980, Ihľany 266, 059 94 Ihľany, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa,
ktorého súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1 bola správcovi doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 697 270 pohľadávku pod
por. č. 1 v celkovej sume 1105,50 €.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K028245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHARK TRADE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakobyho 1 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 925 844
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/38/2021 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/38/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Baulovič, správca, týmto vo vyššie uvedenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 32 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške
dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,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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EUR, sú povinní zložiť na účet IBAN: SK33 0900 0000 0051 5858 6673. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku
iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky
konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K028246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SHARK TRADE s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakobyho 1 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 925 844
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/38/2021 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/38/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tomáš Baulovič, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej konkurznej
veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Kupeckého 4, 040 01 Košice, v pracovných dňoch
pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
baulovic@baulovic.sk.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K028247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuruc Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helcmanovce 35, 055 63 Helcmanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Simić
Sídlo správcu:
Hlavná 24, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/76/2022 S2036
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/76/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
Deň zapísania do súpisu: 06.05.2022
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167h ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z.
Súpisová hodnota: 500,- EUR

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

K028248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Ján Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 746/1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/30OdK/51/2022
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/51/2022
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžnika: JUDr. Ján Rusnák, nar. 22.10.1986, bytom Rastislavova 746/1, 040 01 Košice, podnikajúci pod
obchodným menom: Ján Rusnák, s miestom podnikania: Kalinovská 863/6, 040 22 Košice, IČO: 44 437 412,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 10.03.2022, vyhlasuje podľa § 167q ods. 3 a § 167p ods. 1 ZKR 2.
kolo verejného ponukového konania, na predaj majetku dlžnika, tvoriaceho všeobecnú podstatu. Majetok dlžnika
ktorý je zapísaný pod položkou 1. až 3. súpisu všeobecnej podstaty, ponúka samostatne, za najvyššiu
ponúknutnú cenu.
Súpisová zložka majetku 1. :
Opis:
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti: LIFEPOWER INVESTMENTS, spol. s r.o. so sídlom Kalinovská 6, 040
22 Košice, IČO: 47 772 646, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo:
35823/V;
Spoluvlastnícky podiel: obchodný podiel vo veľkosti 100%;
Deň zapísania: 20.04.2022;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Hodnota: 10 000,-€;

Súpisová zložka majetku 2.
Opis:
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti LIFEPOWER FASHION, s. r.o. so sídlom Kalinovská 6, 040 22 Košice,
IČO: 48 311 910, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 37958/V;
Spoluvlastnícky podiel : obchodný podiel vo veľkosti 100%;
Deň zapísania: 20.04.2022;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Hodnota: 5 000,-€

Súpisová zložka majetku 3.
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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Opis:
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Good web, s. r.o. so sídlom Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno,
Česká republika, IČO: 088 84 048, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brně, oddiel: C, vložka
115819;
Spoluvlastnícky podiel : obchodný podiel vo veľkosti 100%;
Deň zapísania: 20.04.2022;
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;
Hodnota: 1 000,- Kč;

Podmienky predaja:
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponuky v obchodnom vestníku. V tejto lehote
záujemca zloží na účet zriadený správcom : SK86 1111 0000 0001 0068 3013, 100% ponúkanej kúpnej ceny.
Podľa § 167p ods. 1) ZKR sa prihliada len na ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na uvedený účet správcu. V ponuke zároveň záujemca uvedie, ktorú súpisovú zložku majetku
má záujem odkúpiť, za akú kúpnu cenu a na aký účet má byť uhradená záloha vrátená v prípade neúspechu.
Záujemca predloží ponuku na odkúpenie súpisovej zložky ktorú má záujem odkúpiť písomne do kancelárie
správcu: Floriánska 19, 040 01 Košice v zalepenej obálke označenej „ KONKURZ – Neotvárať,
30OdK/51/2022“. Okrem ponuky priloží právnická osoba výpis z obchodného registra, fyzická osoba priloží kópiu
občianskeho preukazu a doklad o úhrade zálohy.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 dní odo dňa otvárania obálok. Zaplatená kúpna cena bude úspešnému
záujemcovi započítaná na úhradu kúpnej ceny. Kúpna zmluva bude uzavretá so záujemcom, ktorý predloží
najvyššiu ponuku. Uhradená suma bude neúspešnému záujemcovi poukázaná na účet uvedený v ponuke do 2
dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
O bližšie informácie k predmetu ponuky záujemca môže požiadať na adrese: zavodskajana.ak@gmail.com
V Košiciach dňa 10.05.2022
JUDr. Jana Závodská, správca

K028249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrajt Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Sídlisko Ťahanovce -, 040 01 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/25/2022 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/25/2022
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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JUDr. Ivan Roháč, správca majetku Ing. Jiří Štrajt, narodený: 03.05.1970, bytom: Košice-Ťahanovce, podnikajúci
pod obchodným menom: Jiří Štrajt, s miestom podnikania: Aténska 11, 040 01 Košice-Sídlisko Ťahanovce, IČO:
35355310, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.06.2002, konkurzné konanie vedené Okresným
súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/25/2022, podľa ustanovenia § 167l ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že
pohľadávky veriteľa:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka,
IČO: 35937874 v celkovej sume 46,05 Eur, ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do zoznamu pohľadávok.

K028250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnov 83, 044 02 Žarnov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/21/2021 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/21/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Ivan Roháč, správca dlžníka Ján Sivák, narodený: 19.02.1957, bytom: Žarnov 83, 044 02 Žarnov,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 30OdK/21/2021, týmto v súlade s ust. § 167u
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene doplnení niektorých zákonov oznamuje,
že došlo k speňaženiu konkurznej podstaty a že tu nie sú spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Správca týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh.

K028251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Papáč Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sejkov 78, 072 51 Sejkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/259/2021 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/259/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivan Roháč, správca majetku dlžníka Rastislav Papáč, narodený: 10.02.1980, bytom: 072 51 Sejkov 78,
konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 26OdK/259/2021, týmto v súlade s
ustanovením § 167v odsek 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej
veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K028252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Milčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 336/6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/28/2022 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/28/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Biroš, správca dlžníka: Ľuboš Milčík, nar. 13.10.1961, bytom: Šafárikova 336/6, 040 11 Košice,
týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR),
zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku,
informácií poskytnutých dlžníkom, dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, 10.05.2022
JUDr. Juraj Biroš, správca

K028253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Guzma Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lomonosovova 2263 / 18, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Simić
Sídlo správcu:
Hlavná 24, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/54/2022 S2036
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/54/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky: Iná majetková hodnota
Popis súpisovej zložky: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
Deň zapísania do súpisu: 09.05.2022
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167h ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z.
Súpisová hodnota: 500,- EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku č. 2
Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky: Nákladné motorové vozidlo značky Peugeot Expert FG 1.9 D, druh karosérie: BA
skriňová karoséria, farba: červená
Rok výroby: 2005
Stav opotrebovanosti: opotrebované, niektoré časti vozidla poškodené a narušené povrchovou koróziou, nosná
konštrukcia povrchovo skorodovaná, ochranný náter nosnej konštrukcie viditeľne poškodený, nárazník alebo
zariadenie proti podbehnutiu ľahko poškodené, kapota alebo veko motorového vozidla ľahko poškodené a
narušené koróziou, z ostatného príslušenstva alebo vybavenia auta uniká olej, vozidlo je pojazdné
Deň zapísania do súpisu: 09.05.2022
Dôvod zapísania do súpisu: majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167h ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z.
Súpisová hodnota: 1.075,- EUR

JUDr. Soňa Simić, správca

K028254
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Daniela Tarhajová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Mikuláš Horváth, nar. 27. 5. 1957, bytom: Seňa
116, 044 58 Seňa, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K028255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puškárová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 734/1, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Ul. Cyrila a Metoda 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/108/2022 S804

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I
32OdK/108/2022
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Hadušovský, správca konkurznej podstaty úpadcu: Lenka Puškárová, nar. 30.05.1980, trv.bytom:
Hrnčiarska 734/1, 078 01 Sečovce, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku možno nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Ul. Cyrila a Metoda č. 2, 048
01 Rožňava, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosť
o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo na tel. č.
058/732 94 64, 0902 660 505, e mail: fhadusovsky@gmail.com
JUDr. František Hadušovský, správca

K028256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puškárová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrnčiarska 734/1, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Ul. Cyrila a Metoda 2, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/108/2022 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/108/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
JUDr. František Hadušovský, správca podstaty úpadcu: Lenka Puškárová, nar. 30.05.1980, trv. bytom: Hrnčiarska
734/1, 078 01 Sečovce , oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm, / zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné
popretie pohľadávky veriteľa. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samotnou prihláškou, musí byť zložená samotná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávky proti podstate.
Číslo bankového účtu: SK10 1111 0000 0066 9208 9006 vedený v UniCredit Bank, VS – číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie č. konkurzného konania, a svoje označenie spôsobom neumožňujúcim
jeho zámenu s iným veriteľom a to IČO, alebo rodné číslo. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatne.
JUDr. František Hadušovský, správca

K028257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andre Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 423, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/106/2022 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/106/2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 32OdK/106/2022-20 zo dňa 4.5.2022, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 89/2022 dňa 10.5.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok navrhovateľa – dlžníka
Ladislava Andre, narodeného 10.8.1998, trvalo bytom Leles 423, 076 84 Leles, podnikajúceho pod obchodným
menom Ladislav Andre, s miestom podnikania Námestia pionierov 153/17, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO
52 538 702 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 5.9.2019 a zároveň do funkcie správcu podstaty bol
ustanovený JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh.
Podľa ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a podľa ustanovenia § 8 ods. 4
zák. č. 8/2005 Z. z. o správcoch, správca oznamuje, že do správcovského spisu sp. zn. 32OdK/106/2022 S937
možno nahliadať na adrese kancelárie správcu v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. Zároveň
správca oznamuje kontaktné telefónne číslo pre komunikáciu so správcom: +421 911 929 150, e-mail:
akpavlov@akpavlov.sk.
V Košiciach, dňa 10.5.2022
JUDr. Vladimír Pavlov, správca

K028258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andre Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 423, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/106/2022 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/106/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie na podanie podnetu na vykonanie iných šetrení
JUDr. Vladimír Pavlov, správca dlžníka Ladislava Andre, narodeného 10.8.1998, trvalo bytom Leles 423,
076 84 Leles, podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav Andre, s miestom podnikania Námestia pionierov
153/17, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO 52 538 702 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 5.9.2019 týmto
v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 a nasl. ZKR oznamuje veriteľom dlžníka, že na ich podnet vykoná iné
šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či
odporovateľnosti právnych úkonov a vyzýva veriteľov, ak majú takýto podnet, aby ho podali správcovi a zároveň
zložili zálohu na trovy šetrení v lehote do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Správca upovedomuje veriteľov, že vykoná iné šetrenia len, ak na to dá veriteľ dlžníka správcovi písomný podnet
a zároveň, ak uhradí správcovi zálohu na trovy týchto šetrení. Iné šetrenia vykoná správca na náklady veriteľa
dlžníka, ktorému vznikne nárok na úhradu týchto nákladov spojených s vykonaním iných šetrení v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
V Košiciach, dňa 10.5.2022
JUDr. Vladimír Pavlov, správca
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K028259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andre Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 423, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1998
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/106/2022 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/106/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zložený konkurznému súdu v súpisovej hodnote 500,- €

K028260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Zupková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Záhumní 53 / 3, 076 14 Lastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/312/2021 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/312/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o ponukovom konaní – I. kolo
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD. správca konkurznej podstaty dlžníka: Beáta Zupková, narodená:
31.10.1973, bytom: Na Záhumní 53/3, 076 14 Lastovce, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde
Košice I pod sp. zn. 26OdK/312/2021 v zmysle § 167n ods. 1, veta druhá, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e verejné ponukové konanie (VPK) na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka – I. kolo
Predmet ponukového konania:
Nehnuteľné veci – súbor pozemkov, speňažované postupom ako súbor hnuteľných vecí, ktoré sú
zapísané v súpise všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 45/2022
zo dňa 07.03.2022 pod značkou K013958 nasledovne:
Výmera
v m2

Okres

Zastavaná
Pozemok plocha
a nádvorie

443

Košice
okolie

-

Pozemok Záhrada

1038

Košice
okolie

-

Názov

Druh
pozemku

Číslo
listu Číslo
vlastníctva
parcely

Typ
parcely
(E/C)

Rákoš Rákoš

126

256

C

Rákoš Rákoš

126

257

C

Obec

Kat.
územie

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka
2/50
2/50

Súpisová hodnota
majetku v EUR
1.000,1.000,-

Proces speňažovania súboru nehnuteľností:
Súbor nehnuteľností - pozemkov je speňažovaný v zmysle § 167p ZKR formou ponukového konania za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu .
Podmienky speňažovania:
Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote 10
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou 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 v Raiffeisen banke a.s., IBAN SK73 1100 0000 0080 1712 9894, variabilný symbol 263122021.
Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie cenových ponúk.
Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k hnuteľnej veci hradí záujemca.
Predmet ponukového konania – súbor nehnuteľných vecí sa predáva tak ako „stojí a leží“.
Písomná ponuka musí obsahovať:
1.
2.
3.
4.

označenie záujemcu
ponúknutú kúpnu cenu za nehnuteľnosť
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu
oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia zálohy

Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu (Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., Vojenská
12, 040 01 Košice) v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ sp. zn. 26OdK/312/2021 NEOTVÁRAŤ“.
Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu do 5 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 osobne, na základe individuálnej dohody na tel. č.
0903 389 774 alebo e-mailovej adrese office@schwartzova.sk
V Košiciach, dňa 10.05.2022
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
správca

K028261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demeter Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrovce nad Laborcom 232, 071 01 Petrovce nad Laborcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/305/2021 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/305/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie ponukového konania na predaj majetku dlžníka – II. kolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlasovateľ JUDr. Veronika Doláková PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn.
správcu: S1587, ako správca dlžníka Jozef Demeter, narodený: 27.08.1961, bytom: 071 01 Petrovce nad
Laborcom (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle § 167p ZKR v spojení s § 167n ZKR vyhlasuje II. kolo ponukového
konania na predaj majetku Dlžníka, ktorým sú nehnuteľnosti zaradené v súpise všeobecnej podstaty –
položka súpisu pod por. č. 1 a 2, predmetný súpis všeobecnej podstaty je zverejnený v Obchodnom vestníku č.
19.01.2022 (ďalej len „Predmet ponuky“).
Ide o nižšie uvedené podiely na nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosti - Pozemky
Por.
Druh
číslo

Výmera
Štát Obec
v m2

1.

zastavané
plochy
a 606
nádvoria

Petrovce
SR nad
Laborcom

2.

zastavané
plochy
a 606
nádvoria

Petrovce
SR nad
Laborcom

Súpisová
Dôvod
Deň
Číslo
listu Parcelové
Podiel hodnota v zapísania do zapísania
vlastníctva číslo reg. C
EUR
súpisu
do súpisu
majetok
Petrovce nad
úpadcu podľa
302
246
1/4
2400,11.1.2022
Laborcom
§67 ods. 1 a)
ZKR
majetok
Petrovce nad
úpadcu podľa
302
246
1/4
2400,11.1.2022
Laborcom
§67 ods. 1 a)
ZKR
Katastrálne
územie

Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu; v prípade ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola
správcovi doručená ako prvá.
Predmet ponuky sa speňažuje ako súbor, t.j. nie je možné nadobudnúť jednotlivé položky súpisu samostatne.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je stanovená na 65 % súpisovej hodnoty.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň).
Písomnú ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne (a to po predošlej dohode do 16:00 hod. posledného dňa
lehoty) v uzavretej obálke na adresu JUDr. Veronika Doláková PhD., Zimná 62,
052 01 Spišská Nová Ves,
s označením „Ponukové konanie – II. kolo, 26OdK/305/2021 – Neotvárať“. Ponuku je možné doručiť aj do
elektronickej schránky správcu, pričom musí byť opatrená kvalifikovaným elektronickým podpisom a
označená „Ponukové konanie – II. kolo, 26OdK/305/2021 – Neotvárať!“.
Za včas podanú sa nepovažuje ponuka, ktorá bola v uvedenej lehote len podaná na prepravu (poštou,
kuriérom) vyhlasovateľovi!
Ak bude návrh predložený osobne, vyhlasovateľ vydá potvrdenie o prevzatí návrhu s dátumom a časom prevzatia.
Vyhlasovateľ doručené ponuky označí dátumom a časom doručenia.
Každý záujemca je oprávnený predložiť do ponukového konania len jeden súťažný návrh, a to pre celý predmet
ponukového konania, inak vyhlasovateľ všetky ním podané súťažné návrhy odmietne.
Súťažný návrh, zaslaný alebo doručený správcovi, nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ním
viazaný až do skončenia ponukového konania.
Upozornenie: Na návrh, ktorý bude doručený, resp. predložený po lehote stanovenej v tomto oznámení o
vyhlásení ponukového konania, alebo nebude spĺňať všetky požadované náležitosti nemôže byť pri
vyhodnocovaní braný na zreteľ.
Pokyny na zostavenie návrhu
Návrh záujemcu musí obsahovať:
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identifikačné údaje záujemcu/fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo,
bankové spojenie a číslo účtu; alebo identifikačné údaje záujemcu/právnickej osoby: obchodné meno,
sídlo, IČO, krstné meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za spoločnosť, bankové spojenie a číslo
účtu;
u zahraničnej právnickej osoby aj originál/ kópiu výpisu z príslušného registračného súdu/orgánu, nie
staršiu ako 30 dní;
Označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa má súťažný návrh vzťahovať spolu
s uvedením záväznej kúpnej ceny;
doklad o zložení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet
vyhlasovateľa vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK25 0200 0000 0026 9017
6351; doklad (originál, resp. jeho fotokópia), ktorým navrhovateľ preukáže zloženie zálohy, musí mať
formu potvrdenia, že predmetná suma bola odoslaná na účet vyhlasovateľa v uvedenom peňažnom
ústave. Záloha musí byť v celej výške pripísaná na vyššie uvedenom účte najneskôr do uplynutia
lehoty na podanie ponuky.
Návrh musí byť podpísaný záujemcom, resp. jeho splnomocneným zástupcom. Návrh predkladaný
záujemcom/právnickou osobou musí byť podpísaný štatutárnym orgánom oprávneným konať za
spoločnosť, resp. jeho splnomocneným zástupcom.
Vyhlásenie, že záujemca berie na vedomie, že znáša náklady za administratívne poplatky spojené
s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a overením podpisu u notára spolu vo výške 36,eur. Uvedenú sumu 36,- eur je potrebné poukázať spolu s ponúkanou kúpnou cenou na účet
vyhlasovateľa uvedený vyššie.

Vyhlasovateľ vyhodnotí podané ponuky do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: kubrikova.spravca@gmail.com.
Správca si ako vyhlasovateľ zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové
konanie zrušiť.
JUDr. Veronika Doláková PhD., správca

K028262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Zupková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Záhumní 53 / 3, 076 14 Lastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/312/2021 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/312/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o ponukovom konaní - I.kolo
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD. správca konkurznej podstaty v konkurze vyhlásenom na majetok
dlžníka: Beáta Zupková, narodená: 31.10.1973, bytom: Na Záhumní 53/3, 076 14 Lastovce, v oddlžení
konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/312/2021 v zmysle § 167n ods. 1, veta
druhá zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e
verejné ponukové konanie (VPK) na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka – I. kolo
Predmet ponukového konania:
Súbor nehnuteľností - speňažované postupom ako súbor hnuteľných vecí, ktoré sú zapísané v súpise
všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 45/2022 zo dňa 07.03.2022
pod značkou K013958 nasledovne:
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Výmera
v m2
Druh
Okres Obec
pozemku/stavby Súpisné
číslo
Zastavaná plocha
Košice Pozemok
860
Blažice
a nádvorie
okolie
Košice Stavba Dom
95
Blažice
okolie
Názov

Deň vydania: 13.05.2022

Číslo
Kat.
Číslo
listu
parcely/na
územie vlastníctva
parcele

Typ
parcely
(E/C)

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota
majetku
EUR

Blažice 16

111

C

1/10

1.000,-

Blažice 16

111

1/10

1.000,-

v

Proces speňažovania súboru nehnuteľností:
Súbor nehnuteľností je speňažovaný v zmysle § 167p ZKR formou ponukového konania za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu .
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 osobne alebo poštou 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 v Raiffeisen banke a.s., IBAN SK73 1100 0000 0080 1712 9894, variabilný symbol 263122021,
poznámka : Blažice Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
cenových ponúk.
Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k hnuteľnej veci hradí záujemca.
Predmet ponukového konania – súbor nehnuteľných vecí sa predáva tak ako „stojí a leží“.
Písomná ponuka musí obsahovať:
1.
2.
3.
4.

označenie záujemcu
ponúknutú kúpnu cenu za nehnuteľnosť
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu
oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia zálohy

Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu (Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., Vojenská
12, 040 01 Košice) v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ sp. zn. 26OdK/312/2021 NEOTVÁRAŤ“.
Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu do 5 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 osobne, na základe individuálnej dohody na tel. č.
0903.389.774 alebo e-mailovej adrese office@schwartzova.sk
V Košiciach, dňa 10.05.2022
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
správca
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K028263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FNG s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 21 / 0, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 970 244
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/2/2022 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/2/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Ing. Jana Kollárová , správca úpadcu FNG, s.r.o., sp.zn.: 30K/2/2022 so sídlom Mieru 21, 073 01 Sobrance,
IČO: 51 970 244 v zmysle § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. uverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

Druh vozidla
Osobné Citroen C4 2006

Hodnota
3 500 €

V Košiciach 10.05.2022
Ing. Jana Kollárová

K028264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FNG s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 21 / 0, 073 01 Sobrance
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 51 970 244
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/2/2022 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/2/2022
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia prvej schôdze veriteľov

vo veci konkurzu na majetok úpadcu: FNG s.r.o., ( 30K/2/2022) so sídlom Mieru 21, 073 01 Sobrance, IČO:
51 970 244
Ing. Jana Kollárová , správca konkurznej podstaty
sídlo kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice , zapísaná v zozname správcov pod č. S 1177
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Miesto konania:
Kancelária správcu Ing. Jana Kollárová , Masarykova 21 , 040 01 Košice
Dátum a čas konania:
10.05.2022 o 9:30 hod.

Prítomní veritelia:- nikto

Neprítomní veritelia:

Meno/Obchodné meno:

Emil Lupták

Sídlo/Miesto podnikania:

Sama Chalúpku 395/7, Sobrance

IČO:

38 830 006

Predseda schôdze:
Ing. Jana Kollárová , správca

Program schôdze:
1. Prezentácia veriteľov
2. Otvorenie schôdze veriteľov
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Správa o doterajšej činnosti správcu
5. Záver

K jednotlivým bodom programu:

1. Otvorenie schôdze veriteľov

Správkyňa konkurznej podstaty, Ing. Jana Kollárová, otvorila schôdzu veriteľov o 09:30 hod. Prítomný nie je
žiaden z prihlásených veriteľov. Správkyňa ďalej konštatovala, že prvá schôdza veriteľov bola riadne zvolaná
v súlade s § 34 ods. 1 ZKR. Oznámenie o zvolaní schôdze bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 69/2022 zo
dňa 08.04.2022.
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2. Záver

Na záver správkyňa skonštatovala, že program prvej schôdze bol nasledovný:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru/ zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 zákona č. 7/2005 Z.z.
5. Rôzne, záver.
Vzhľadom na to, že žiaden z veriteľov sa riadne zvolanej prvej schôdze nezúčastnil, do zvolania ďalšie schôdze
veriteľov vykonáva funkciu zástupcov veriteľov/veriteľského výboru Okresný súd Košice I.

Prvá schôdza veriteľov bola ukončená o 09:40 hod.

V Košiciach, dňa 10.05.2022

K028265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Surmajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 306, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/22/2022 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/22/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty dlžníka : Monika Surmajová, nar.: 21.01.1989, bytom: Leles 306, 076 84
Leles oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Hlavná 20, 040 01 Košice v pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08.00 hod. do
14.00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenú adresu správcu,
alebo na tel.č. : 0905 891 361.
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K028266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Surmajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 306, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/22/2022 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/22/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty dlžníka : Monika Surmajová, nar.: 21.01.1989, bytom: Leles 306, 076 84
Leles v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje bankový
účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. IBAN SK42 0200 0000 0012 8256 0157, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu 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.
JUDr. Iveta Petejová, správca podstaty

K028267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Surmajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 306, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/22/2022 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/22/2022
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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 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”
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V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Monika Surmajová, nar.:
21.01.1989, bytom: Leles 306, 076 84 Leles (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Košice I, sp. zn.:9OdK/22/2022, zo dňa 27.04.2022 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 Monika Surmajová, nar.: 21.01.1989, bytom: Leles 306, 076 84 Leles (hereinafter only “the Debtor“), my
duty is to inform that by the resolution of the District Court Košice I, No. sp.zn.: 9OdK/22/2022 dated on 27th of
april 2022, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 84/2022, zo dňa 03.05.2022.
Dňom 04.05.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Business Journal No. 84/2022 on 03rd of may 2022.
Bankruptcy was declared on 04th of may 2022.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.The bankruptcy begins by declaring
the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the
bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adrese: JUDr. Iveta Petejová, Hlavná 20, 040 01 Košice, 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 bankruptcy to
lodge thir claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: JUDr. Iveta Petejová,
Hlavná 20, 040 01 Košice, Slovak Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 05.05.2022.
The date 05th 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
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).
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V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).

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

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.
Justice.gov.sk/
Formulare/Stranky/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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

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

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

464

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

K028268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Surmajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 306, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/22/2022 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/22/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty :

Súpisová zložka majetku č. 1.)
Typ súpisovej zložky majetku : Iná majetková hodnota
Popis veci : finančné prostriedky
Finančné prostriedky v sume : 500,--EUR
Mena : EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
Súpisová hodnota : 500,-- EUR
Účel : zložené dňa 26.04.2022 na účet Okresného súdu Košice 1 ako preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vedený pod položkou č. D14-347/2022 peňažného denníka
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu :05.05.2022

K028269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Surmajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 306, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/22/2022 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/22/2022
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka a odporovania právnych úkonov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca podstaty týmto vyzýva dlžníka aby do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky oznámil Správcovi podstaty majetok, ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ), prípadne ďalší majetok podliehajúci konkurzu.
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.

K028270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janočko Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Hutka 108, 040 18 Vyšná Hutka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/103/2022 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/103/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Matúš Čepček, správca konkurznej podstaty dlžníka Rudolf Janočko, nar.: 27.03.1984, bytom: Vyšná
Hutka 108, 040 18 Vyšná Hutka, zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3,
040 41 Košice, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.: 30OdK/81/2022 S1701 je
možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, v pracovných
dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 8.00 – 11.30 12.00 – 14.30 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/ 915 281 007, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
spravcovska.kancelaria@gmail.com.

JUDr.
správca
zn. správcu: S 1701

konkurznej

Matúš Čepček
podstaty

K028271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janočko Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Hutka 108, 040 18 Vyšná Hutka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/103/2022 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/103/2022
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom
INVITATION TO LODGE A CLAIM FOR FOREIGN CREDITOR

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

Bankruptcy proc. no.: 32OdK/103/2022
Debtor: Rudolf Janočko, born: 27.03.1984, address: Vyšná Hutka 108, 040 18 Vyšná Hutka, Slovakia
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Trustee: JUDr. Matúš Čepček, office address: Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, Slovakia
phone: +421/ 915 281 007, email: spravcovska.kancelaria@gmail.com

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Rudolf Janočko, nar.: 27.03.1984, bytom: Vyšná Hutka 108, 040 18 Vyšná Hutka, zast.: Centrom právnej
pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/103/2022 zo dňa 27.04.2022, zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 85/2022, dňa 04.05.2022 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka, zbavil
Dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze a za správcu ustanovil JUDr. Matúša Čepčeka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May
2015, as the trustee of the debtor: Rudolf Janočko, born: 27.03.1984, address: Vyšná Hutka 108, 040 18
Vyšná Hutka, Slovakia, represented by.: Centrum právnej pomoci, Office Košice, address: Murgašova 3,
040 41 Košice, Slovakia (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the
District Court Košice I, proc. no: 32OdK/103/2022 dated as of April 27th, 2022 (published in the Commercial
Gazette no. 85/2022 on 04.05.2022) the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate, the
Debtor was released from all debts, which can be satisfied in bankcruptcy only (par. 166a the BRA) in a
range, in which will not be satisfied in bankcruptcy and the trustee JUDr. Matúš Čepček (hereinafter
the “Trustee”) was appointed.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku SR, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška
pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. 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. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. Uvedené rovnako platí aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za
dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne
oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku SR.
Vzory
tlačív
prihlášok
sú
k
dispozícii
na
nasledujúcom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Pri
prihlasovaní
prihlášok
veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848
o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015.

According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditor
has a right to lodge his claim up to the moment when the information about preparing the schedule by the Trustee
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is published in the Commercial Bulletin. The claim has to be delivered to the office of Trustee in one counterpart
within the registration period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure. 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. Creditors whose claims depend on
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. The condition on which the claim is dependent
has to be stated in the registration form. Creditors with claims secured with securities shall file individual
application which includes specification of the secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal
reason of the arising of the security right. The creditor who has claim towards another person than the debtor,
shall be entitled to file the application, if the claim is secured by the security right related to the property of debtor.
Likewise as secured creditor shall lodge their claim a person who would be entitled to reservation of ownership
and would claim exclusion of property out of the schedule. Above stated applies same way on right of creditor
who rented property to the debtor for a fixed period with intention to transfer the ownership of the property on the
debtor. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the application of claim have to be enclosed to the application of claim. 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. In case the creditor does not have a seat or an
address or a branch office in the Slovak Republic a representative for delivery with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and announced to the trustee otherwise the delivery will be executed through
Commercial report only.
Sample of the form can be found on the following link https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx. When lodging their claims creditors with the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa v konkurze neprihliada. Správca nie je
povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť
alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights will
not be considered. The trustee does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or
incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original
application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.

______________________________________________
JUDr. Matúš Čepček
Bankruptcy Trustee

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

469

Obchodný vestník 92/2022

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 13.05.2022

mark of the trustee: S 1701

Contact:
phone: +421/ 915 281 007
email: spravcovska.kancelaria@gmail.com

K028272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CHEMSTROJ, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 674 621
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30K/14/2021 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/14/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s uložením
záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 05.04.2022 a uložením záväzného pokynu veriteľského výboru
zo dňa 05.04.2022, ktorým zabezpečený veriteľ a veriteľský výbor uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok
úpadcu CHEMSTROJ, s.r.o., so sídlom Priemyselná 720,072 22 Strážske, IČO: 36 674 621 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 (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja podniku
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
predmetom ponukového konania je majetok úpadcu, a to súbor všetkých nehnuteľných a hnuteľných vecí
zverejnených v Obchodnom vestníku č. 191/2021 zo dňa 05.10.2021 pod položkou K051683 (nehnuteľnosti), v
Obchodnom vestníku č. 191/2021 zo dňa 05.10.2021 pod položkou K051684 (hnuteľné veci 1. časť), v
Obchodnom vestníku č. 191/2021 zo dňa 05.10.2021 pod položkou K051685 (hnuteľné veci 2. časť), v
Obchodnom vestníku č. 191/2021 zo dňa 05.10.2021 pod položkou K051686 (hnuteľné veci 3. časť), v
Obchodnom vestníku č. 191/2021 zo dňa 05.10.2021 pod položkou K051690 (pohľadávky), záväzkov z
pracovnoprávnych vzťahov (podľa § 480 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník), pohľadávok, ktoré vznikli v
spojitosti s podnikom a existenciou zmluvných vzťahov spojených s podnikom, práv a iných majetkových hodnôt.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
a) záujemca je povinný predložiť ponuku písomne (osobne alebo doporučenou zásielkou) v súlade so
záväznými podmienkami ponukového konania na adresu kancelárie správcu Námestie SNP 14, 811 06
Bratislava“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 21. deň do 14.00 hod. odo dňa zverejnenia tohto kola
ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 21. deň pripadne na deň pracovného voľna za 21.
deň sa považuje najbližší pracovný deň.
b) záujemca je povinný zaobstarať si u správcu záväzné podmienky ponukového konania za nenávratný poplatok
vo výške 200,00 EUR + DPH, ktorý uhradí k rukám správcu alebo v prospech účtu IBAN č. SK05 7500 0000 0001
2508 7373 vedený v ČSOB, a.s. a to za každý jednotlivý výtlačok záväzných podmienok ponukového konania,
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spolu so Zoznamom majetku podliehajúceho konkurzu (Príloha č. 1), s návrhom Zmluvy o predaji podniku (Príloha
č. 2), ktorej obsah bude možné zmeniť len so súhlasom správcu a Dohodou o zmluvnej pokute (Príloha č. 3).
c) v prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte správcu písomne na e-mail:
spravcovska@fardouspartners.com.
V Bratislave, dňa 10.05.2022
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K028273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janočko Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Hutka 108, 040 18 Vyšná Hutka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/103/2022 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/103/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

číslo konania: 32OdK/103/2022

JUDr. Matúš Čepček,
so
sídlom
kancelárie
na
ul.
Hviezdoslavova
1234/4,
075
01
Trebišov správca dlžníka Rudolf Janočko, nar.: 27.03.1984, bytom: Vyšná Hutka 108, 040 18 Vyšná Hutka,
zast.: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice, podľa ust. § 167l ods.
5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu pre popieranie pohľadávok nasledovne:
IBAN: SK20 7500 0000 0040 2484 1056
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
s doplňujúcou poznámkou: Rudolf Janočko - kaucia popretia pohľadávky 32OdK/103/2022

Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené
prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
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pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide
o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a
najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.

_______________________________
JUDr. Matúš Čepček
správca konkurznej podstaty
zn. správcu: S 1701

K028274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dalibor Cifra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Jaroša 779 / 9, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1965
Obchodné meno správcu:
P/J/L k.s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/24/2022 S1836
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/24/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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P/J/L k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov správca dlžníka Dalibor Cifra, nar.:
22.12.1965, bytom: Kpt. Jaroša 779/9, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I., pod sp. zn. 9OdK/24/2022 je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 1018, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v čase
od 08:00 hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky na tel. č.: 0915
131 357, alebo e-mailom: pjl.spravca@gmail.com.

V Trebišove, dňa 10. 5. 2022

P/J/L k. s.
správca

K028275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Himaľová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laškovce 4, 072 01 Laškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/8/2022 S859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/8/2022
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 9OdK/8/2022 zo dňa 25. februára 2022 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Jana Himaľová, nar. 12.04.1968, bytom Laškovce 4, 072 01 Laškovce (ďalej len
„uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR dňa 3. marca 2022 v čiastke OV č. 43/2022.
Týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamujem, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, sa končí
konkurz.
JUDr. Milan Okajček, správca

K028276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Komendátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivničná 170/16, 076 82 Veľká Tŕňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/42/2022 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/42/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 03.03.2022, sp.zn. 26OdK/42/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Katarína Komendátová, narodená: 04.02.1991, bytom: Pivničná 170/16, 076 82 Veľká Tŕňa, podnikajúca
pod obchodným menom: Katarína Komendátová - EKON, s miestom podnikania: 076 81 Čerhov 60, IČO: 47 390
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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450, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.11.2019.
V zmysle ust. § 167j ZKR je správca povinný vyhotoviť súpis majetku do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Správca
oznamuje veriteľom, že ku dňu 10.05.2022 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka.
Správca bude naďalej pokračovať v skúmaní majetkových pomerov dlžníka pri vynaložení nepatrných nákladov
a s využitím časovo nenáročných úkonov (§ 166i ods. 1 ZKR).
Správca týmto upovedomuje veriteľov, že v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
vykoná len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov
v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Správca týmto 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 zoznamu.
V Spišskej Novej Vsi dňa 10.05.2022
JUDr. Ivan Hric/správca

K028277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Korineková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská 1165/33, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/52/2022 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/52/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 14.03.2022, sp.zn. 32OdK/52/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Silvia Korineková, narodená: 15.07.1980, bytom: Moldavská 1165/33, 040 11 Košice. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 54/2022 zo dňa 18.03.2022.
V zmysle ust. § 167j ZKR je správca povinný vyhotoviť súpis majetku do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Správca
oznamuje veriteľom, že ku dňu 14.05.2022 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka.
Správca bude naďalej pokračovať v skúmaní majetkových pomerov dlžníka pri vynaložení nepatrných nákladov
a s využitím časovo nenáročných úkonov (§ 166i ods. 1 ZKR).
Správca týmto upovedomuje veriteľov, že v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
vykoná len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov
v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Správca týmto 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 zoznamu.

V Spišskej Novej Vsi dňa 10.05.2022
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JUDr. Ivan Hric/správca

K028278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Kossutha 577 / 38, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/104/2022 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/104/2022
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. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca Jozef Lakatos, nar. 03.11.1969,
bytom L. Kossutha 576/38, 077 01 Kráľovský Chlmec,(ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 30OdK/104/2022, zo dňa 28.04.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
the debtor Jozef Lakatos, date of birth 03.11.1969 , residency at L. Kossutha 576/38, 077 01 Kráľovský
Chlmec (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Košice I , No. 30OdK/104/2022 dated on 28th of April 2022, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I 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 Košice I was published in Business Journal No. 85/2022 on 04th of
May 2022 (04.05.2022). Bankruptcy was declared on 05th of May 2022 (05.05.2022).
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. Ing. Peter Grendel, PhD. ,Štúrova 27, 04011 Košice, 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 bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. ,Štúrova 27, 04011 Košice, Slovak republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 06.05.2022
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The date 06th of May 2022 (06.05.2022) is considered to be the start of elapsing the period for lodging the
claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the cla7ims 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
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).
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In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the 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. 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. Ing. Peter Grendel, PhD., správca konkurznej podstaty
JUDr. Ing. Peter Grendel , PhD., trustee
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v/in Košiciach dňa/date 04.05.2022 / 04th May 2022

K028279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Kossutha 577 / 38, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/104/2022 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/104/2022
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca správca Jozef Lakatos, nar. 03.11.1969, bytom L. Kossutha
576/38, 077 01 Kráľovský Chlmec, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp.zn.
30OdK/104/2022 S1613 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý
môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK2509000000005044331293, vedený v SLSP,
a.s..
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Košiciach, dňa 04.05.2022
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. - správca

K028280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Kossutha 577 / 38, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/104/2022 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/104/2022
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu.

doc.JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: správca Jozef Lakatos, nar.
03.11.1969, bytom L. Kossutha 576/38, 077 01 Kráľovský Chlmec, týmto oznamuje, že do správcovského
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spisu sp.zn. 30OdK/104/2022 S1613 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 27, 4
poschodie, 04011 Košice a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 hod. Žiadosť o
určenie termínu nahliadnutia do správcovského spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 0905 607
970 alebo na email adrese : grendel@grendel.sk
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca
V Košiciach , dňa 04.05.2022

K028281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Kossutha 577 / 38, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/104/2022 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/104/2022
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s §167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

V Košiciach 10.05.2022
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca

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