Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

K068057
Spisová značka: 8K/7/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Avenis, s.r.o., B. Němcovej
1057/8, 811 04 Bratislava, IČO: 35 855 894, o zvolaní schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd zvoláva v súlade s § 42 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“) schôdzu veriteľov úpadcu: Avenis, s.r.o., B.
Němcovej 1057/8, 811 04 Bratislava, IČO: 35 855 894, ktorá sa bude konať dňa 02.10.2020 o 09 : 30 hod., na
Okresnom súde Bratislava I, Medená 22, v miestnosti č.dv. 105b, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze
veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia
doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods.9
ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 28.8.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K068058
Spisová značka: 2K/50/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: WINS, s.r.o., so sídlom
Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44 294 590, o zvolaní schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd zvoláva v súlade s § 42 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“) schôdzu veriteľov úpadcu: WINS, s.r.o., so sídlom
Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44 294 590, ktorá sa bude konať dňa 02.10.2020 o 09 : 00 hod., na Okresnom
súde Bratislava I, Medená 22, v miestnosti č.dv. 105b, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2.
Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku (§ 199 ods.9
ZKR).

Okresný súd Bratislava I dňa 28.8.2020
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K068059
Spisová značka: 33R/1/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TIZIA, spol. s r.o., Vajnorská 103/A, Bratislava, IČO:
35689498, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 10914/B, o návrhu na
povolenie reštrukturalizácie dlžníka: TIZIA, spol. s r.o., Vajnorská 103/A, Bratislava, IČO: 35689498
rozhodol
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: TIZIA, spol. s r.o., Vajnorská 103/A, Bratislava, IČO: 35689498.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Darina Hanáčková, Záhradnícka 41, Bratislava, S: 1905.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a) vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa, ktorý je
nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania alebo inej
činnosti),
b) založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c) nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
d) prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným
bremenom,
e) uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
f) zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie
sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
g) urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho
úkonu,
h) urobenie iného ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
i) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako
troch mesiacov,
j) uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho obratu za
predchádzajúci kalendárny rok,
k) akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v
priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.500 Eur,
l) akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií,
m) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
n) vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky,
o) uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ust. § 124
ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vrátane uznania záväzku účinného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len "ZKR" ).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a 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 písm. a), b),
c), d), e), f) ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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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 vestníku (§ 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).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.9.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K068060
Spisová značka: 2K/47/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: E.S.A. Stav. s.r.o.,
so sídlom Zátišie 33, 831 05 Bratislava, IČO: 35 775 301, správcom ktorého je: Mgr. Peter Podolský, Stachanovská
52, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1230,
rozhodol
Súd odvoláva: Mgr. Peter Podolský, Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1230, z
funkcie správcu úpadcu: E.S.A. Stav. s.r.o., so sídlom Zátišie 33, 831 05 Bratislava, IČO: 35 775 301.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 31.8.2020
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K068061
Spisová značka: 32K/15/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Rosenbauer International AG, so sídlom Paschinger
Str. 90, 4060 Leonding, Rakúska republika, IČO: FN 78543 f, zastúpený: Eversheds Sutherland, advokátska
kancelária, s. r. o., so sídlom Cintrínska 3/a, 811 08 Bratislava, IČO: 36 659 746, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: STRAŽAN s.r.o., so sídlom Púpavová 15, 841 04 Bratislava, IČO: 35 816 708
rozhodol

I.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní od doručenia návrhu sa k návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť,
najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania,
hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne),
poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku spolu s mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou,
ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka.
II.
Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie,
uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec
patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží,
sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného
činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov.
IV.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní od doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd
rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 3.9.2020
JUDr. Lea Gubová, sudca
K068062
Spisová značka: 8K/66/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: Ferrora services, s. r. o., Mudroňova 26, 811 01 Bratislava, IČO: 45
533 016, uznesením č. k.: 8K/66/2018-252 zo dňa 07.02.2019, zrušil pre nedostatok majetku konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.05.2020.

Okresný súd Bratislava I dňa 4.9.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Patrícia Jašurková,
K068063
Spisová značka: 5R/2/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka MWS Casting s.r.o., so sídlom 966 01 Hliník nad
Hronom, Priemyselná ulica 908, IČO: 36 650 021, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 11745/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Súd z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi MWS Casting s.r.o., so sídlom 966 01 Hliník nad Hronom,
Priemyselná ulica 908, IČO: 36 650 021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.09.2020
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K068064
Spisová značka: 32OdK/284/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Margita Szabóová, narodená: 06.08.1952, bytom: Ružová
514/45, 040 11 Košice, zastúpená: 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: Margita Szabóová, narodená: 06.08.1952, bytom: Ružová
514/45, 040 11 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Margita Szabóová, narodená: 06.08.1952, bytom: Ružová 514/45, 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. Katarína Kamenická, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S1975.
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 podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Katarína Kamenická, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040
01 Košice, zn. správcu: S1975; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1166/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Katarína Kamenická, so sídlom kancelárie: Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1975; 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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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 3.9.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K068065
Spisová značka: 32OdK/285/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Milan Dulák, narodený: 10.09.1953, bytom: Rudňany 328, 053 23
Rudňany, 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: Milan Dulák, narodený: 10.09.1953, bytom: Rudňany 328, 053
23 Rudňany.
II.
Zbavuje dlžníka: Milan Dulák, narodený: 10.09.1953, bytom: Rudňany 328, 053 23 Rudňany 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. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1714.
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 podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.

Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1714; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1169/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1714; 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)
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trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
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správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako 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

12

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

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 3.9.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K068066
Spisová značka: 32OdK/286/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ladislav Kováč, narodený: 20.08.1970, bytom: Postupimská
748/2, 040 22 Košice, 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: Ladislav Kováč, narodený: 20.08.1970, bytom: Postupimská
748/2, 040 22 Košice.
II.
Zbavuje dlžníka: Ladislav Kováč, narodený: 20.08.1970, bytom: Postupimská 748/2, 040 22 Košice
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: SISÁK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom:
kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 51 122 138, zn. správcu: S1868.
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 podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: SISÁK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom:
kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 51 122 138, zn. správcu: S1868; preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1172/2020 na účet správcu
podstaty: SISÁK&PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom: kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
IČO: 51 122 138, zn. správcu: S1868; 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,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

14

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

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).
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.
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).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
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25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 3.9.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K068067
Spisová značka: 32OdK/287/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Ismail Salah Loub, narodený: 11.08.1974, bytom: Vajkovce 128,
044 43 Budimír, podnikajúci pod obchodným menom: Ismail Loub - LOBO, s miestom podnikania: Fábryho 4, 040 22
Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 43 112 986, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.07.2012,
zastúpený: 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. D14-1191/2020 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 3.9.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K068068
Spisová značka: 32OdK/288/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Róbert Zimmermann, narodený: 12.10.1991, bytom: Bidovce 90,
044 45 Bidovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Trnava, so sídlom: Pekárska 11, 917 01 Trnava o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Róbert Zimmermann, narodený: 12.10.1991, bytom: Bidovce 90,
044 45 Bidovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Róbert Zimmermann, narodený: 12.10.1991, bytom: Bidovce 90, 044 45 Bidovce
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. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S956.
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 podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040
11 Košice, zn. správcu: S956; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1189/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S956; 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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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

18

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
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
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veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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
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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 3.9.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K068069
Spisová značka: 32OdK/289/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Katarína Kleinová, narodená: 20.03.1985, bytom: SNP 293, 055
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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62 Prakovce, zastúpená: 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: Katarína Kleinová, narodená: 20.03.1985, bytom: SNP 293, 055
62 Prakovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Katarína Kleinová, narodená: 20.03.1985, bytom: SNP 293, 055 62 Prakovce
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. Michael Medviď, so sídlom kancelárie: Wurmova 1131/4, 040 01
Košice, zn. správcu: S1566.
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 podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie: Wurmova 1131/4,
040 01 Košice, zn. správcu: S1566; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1187/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie: Wurmova 1131/4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1566; 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
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oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
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10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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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 3.9.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
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K068070
Spisová značka: 32OdK/290/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Ladislav Gaťáš, narodený: 11.07.1950, bytom: Ľ. Kossutha
578/44, 077 01 Kráľovský Chlmec, 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: Ladislav Gaťáš, narodený: 11.07.1950, bytom: Ľ. Kossutha
578/44, 077 01 Kráľovský Chlmec.
II.
Zbavuje dlžníka: Ladislav Gaťáš, narodený: 11.07.1950, bytom: Ľ. Kossutha 578/44, 077 01 Kráľovský
Chlmec 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. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1354.
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 podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1354; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1194/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Jana Koľveková, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1354; 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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
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určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 3.9.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K068071
Spisová značka: 32OdK/291/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Karol Klein, narodený: 19.10.1988, bytom: Prakovce 293, 055 62
Prakovce, podnikajúci pod obchodným menom: Karol Klein - Klimacentrum, s miestom podnikania: Prakovce 268,
055 62 Prakovce, IČO: 44 906 005, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 01.02.2018, zastúpený: Centrom
právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Karol Klein, narodený: 19.10.1988, bytom: Prakovce 293, 055
62 Prakovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Karol Klein, narodený: 19.10.1988, bytom: Prakovce 293, 055 62 Prakovce 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. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1198.
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 podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie: Holubyho 14, 040 01
Košice, zn. správcu: S1198; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1198/2020 na účet správcu
podstaty: Ing. Ján Korčmároš, so sídlom kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1198; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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Okresný súd Košice I dňa 3.9.2020
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K068072
Spisová značka: 30OdK/287/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimíra Holubová, narodená: 02.07.1980, bytom: Iliašovce
244, 053 11 Iliašovce, podnikajúca pod obchodným menom: Vladimíra Holubová, s miestom podnikania: Iliašovce
244, 053 11 Iliašovce, IČO: 43591817 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, 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. D14-1190/2020 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 3.9.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K068073
Spisová značka: 30OdK/288/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Miloš Ogurčák, narodený: 20.02.1986, bytom: Harichovce, 053
01 Harichovce, podnikajúci pod obchodným menom: Miloš Ogurčák - KZN, s miestom podnikania: Levočská 129/33,
053 01 Harichovce, IČO: 44238622 s ukončenou podnikateľskou činnosťou, 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: Miloš Ogurčák, narodený: 20.02.1986, bytom: Harichovce, 053
01 Harichovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Miloš Ogurčák, narodený: 20.02.1986, bytom: Harichovce, 053 01 Harichovce,
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. Viera Pohlová, so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B, 040
11 Košice, zn. správcu: S2008.
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
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postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Viera Pohlová, so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B,
040 11 Košice, zn. správcu: S2008; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1183/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Viera Pohlová, so sídlom kancelárie: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice, zn. správcu: S2008; 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 3.9.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K068074
Spisová značka: 30OdK/289/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Erik Dancsó, narodený: 15.10.1993, bytom: Sídlisko Cementár
338/21, 044 02 Turňa nad Bodvou, podnikajúci pod obchodným menom: Erik Dancsó, s miestom podnikania: Sídlisko
Cementár 338/21, 044 02 Turňa nad Bodvou, IČO: 50575686, 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: Erik Dancsó, narodený: 15.10.1993, bytom: Sídlisko Cementár
338/21, 044 02 Turňa nad Bodvou, podnikajúci pod obchodným menom: Erik Dancsó, s miestom podnikania: Sídlisko
Cementár 338/21, 044 02 Turňa nad Bodvou, IČO: 50575686.
II.
Zbavuje dlžníka: Erik Dancsó, narodený: 15.10.1993, bytom: Sídlisko Cementár 338/21, 044 02 Turňa
nad Bodvou, podnikajúci pod obchodným menom: Erik Dancsó, s miestom podnikania: Sídlisko Cementár 338/21,
044 02 Turňa nad Bodvou, IČO: 50575686, 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: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040 01
Košice, zn. správcu: S1731.
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
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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 podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Timonova 13,
040 01 Košice, zn. správcu: S1731; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1197/2020 na účet správcu
podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731; 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
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% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
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
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všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
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
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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 3.9.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K068075
Spisová značka: 30OdK/290/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Július Demko, narodený: 08.06.1955, bytom: Bukovec 38, 044 02
Bukovec, 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: Július Demko, narodený: 08.06.1955, bytom: Bukovec 38, 044
02 Bukovec.
II.
Zbavuje dlžníka: Július Demko, narodený: 08.06.1955, bytom: Bukovec 38, 044 02 Bukovec, 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: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1942.
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
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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 podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01
Košice, zn. správcu: S1942; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1188/2020 na účet správcu
podstaty: LM recovery k.s., so sídlom kancelárie: Thurzova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1942; 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;
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za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
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
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neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
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
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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 3.9.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K068076
Spisová značka: 30OdK/281/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Zlata Demeterová, narodená: 14.03.1961, bytom: Nacina Ves
296, 072 21 Nacina Ves, 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: Zlata Demeterová, narodená: 14.03.1961, bytom: Nacina Ves
296, 072 21 Nacina Ves.
II.
Zbavuje dlžníka: Zlata Demeterová, narodená: 14.03.1961, bytom: Nacina Ves 296, 072 21 Nacina
Ves, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040 01
Košice, zn. správcu: S715.
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.
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VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040
01 Košice, zn. správcu: S715; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1158/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. František Kočka, so sídlom kancelárie: Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S715; 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 2.9.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K068077
Spisová značka: 30OdK/282/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Mgr. Viera Joniová, narodená: 23.07.1977, bytom: Lúčky 169,
072 34 Zalužice, 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: Mgr. Viera Joniová, narodená: 23.07.1977, bytom: Lúčky 169,
072 34 Zalužice.
II.
Zbavuje dlžníka: Mgr. Viera Joniová, narodená: 23.07.1977, bytom: Lúčky 169, 072 34 Zalužice,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Tomáš Baulovič, so sídlom kancelárie: Kupeckého 4, 040 01
Košice, zn. správcu: S1935.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
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VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Tomáš Baulovič, so sídlom kancelárie: Kupeckého 4, 040
01 Košice, zn. správcu: S1935; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1160/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Tomáš Baulovič, so sídlom kancelárie: Kupeckého 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1935; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
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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)
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
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
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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 2.9.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K068078
Spisová značka: 30OdK/283/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Miloš Gallovič, narodený: 03.10.1986, bytom: Letná 442/22, 053
15 Hrabušice, 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: Miloš Gallovič, narodený: 03.10.1986, bytom: Letná 442/22, 053
15 Hrabušice.
II.
Zbavuje dlžníka: Miloš Gallovič, narodený: 03.10.1986, bytom: Letná 442/22, 053 15 Hrabušice,
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: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1565.
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 podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
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Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01
Košice, zn. správcu: S1565; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1167/2020 na účet správcu
podstaty: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01 Košice, zn. správcu: S1565; 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
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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)
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
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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
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
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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 2.9.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K068079
Spisová značka: 30OdK/284/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jaroslav Kamenský, narodený: 27.04.1951, bytom: Okružná
3964/26, 048 01 Rožňava, 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: Jaroslav Kamenský, narodený: 27.04.1951, bytom: Okružná
3964/26, 048 01 Rožňava.
II.
Zbavuje dlžníka: Jaroslav Kamenský, narodený: 27.04.1951, bytom: Okružná 3964/26, 048 01
Rožňava, 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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

58

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e 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.
XII.
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. D14-1175/2020 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:
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,
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)
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.
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)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
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25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 2.9.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K068080
Spisová značka: 30OdK/285/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jozef Kariško, narodený: 07.05.1981, bytom: Nová 1621/70, 078
01 Sečovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Kariško, narodený: 07.05.1981, bytom: Nová 1621/70,
078 01 Sečovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Jozef Kariško, narodený: 07.05.1981, bytom: Nová 1621/70, 078 01 Sečovce,
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. Dominika Cukerová, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1972.
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 podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
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IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Dominika Cukerová, so sídlom kancelárie: Murgašova 3,
040 01 Košice, zn. správcu: S1972; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1174/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Dominika Cukerová, so sídlom kancelárie: Murgašova 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1972; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
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peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
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rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
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25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 2.9.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K068081
Spisová značka: 30OdK/286/2020
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Mária Zacharíková, narodená: 12.04.1972, bytom: Okolie 570/24,
053 61 Spišské Vlachy, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41
Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Zacharíková, narodená: 12.04.1972, bytom: Okolie
570/24, 053 61 Spišské Vlachy.
II.
Zbavuje dlžníka: Mária Zacharíková, narodená: 12.04.1972, bytom: Okolie 570/24, 053 61 Spišské
Vlachy, 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. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01
Košice, zn. správcu: S996.
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 podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
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IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
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.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040
01 Košice, zn. správcu: S996; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
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. D14-1170/2020 na účet správcu
podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn. správcu: S996; do 3 dní
odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
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peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12.Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
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25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 2.9.2020
JUDr. Pavel Varga, sudca
K068082
Spisová značka: 29OdK/218/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Rozália Filová, nar. 26.08.1941, bytom Železničná 238/12,
935 62 Pohronský Ruskov, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Rozália Filová, nar. 26.08.1941, bytom Železničná 238/12, 935
62 Pohronský Ruskov.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu Mgr. Lukáš Grežďo, so sídlom kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, zn.
správcu S1533.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
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(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 31.08.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1403/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
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e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 4.9.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K068083
Spisová značka: 29OdK/220/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Iveta Vitková, nar. 26.01.1982, bytom Petöfiho 271/10, 940
01 Nové Zámky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Iveta Vitková, nar. 26.01.1982, bytom Petöfiho 271/10, 940 01
Nové Zámky.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu Ing. Tomáš Christov, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, zn. správcu
S1908.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený Centrom
právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 31.08.2020 vedený pod položkou registra D14 - 1395/2020, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX. Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52 zák. č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do uplynutia
lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X. Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o vyhlásení
konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie
oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer.
Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
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tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 4.9.2020
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K068084
Spisová značka: 27OdK/220/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Kamenický, nar. 02.08.1983, bytom Zemianska Olča,
Kolárovská č. 530/47, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12,
IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Kamenický, nar. 02.08.1983, bytom Zemianska Olča, Kolárovská č.
530/47.
II/ Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, so sídlom kancelária: Nové Zámky, Podzámska č. 32.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 31.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1396/2020, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
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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 31.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1396/2020.
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. 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
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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
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 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 3.9.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K068085
Spisová značka: 27OdK/217/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Csábi, nar. 15.10.1981, bytom Kravany nad
Dunajom č. 93, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
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I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrea Csábi, nar. 15.10.1981, bytom Kravany nad Dunajom č. 93.
II/ Ustanovuje správcu: G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., IČO: 47254831, so sídlom kancelária:
Levice, SNP č. 56.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 27.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1385/2020, 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 27.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1385/2020.
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
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
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V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZoKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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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 3.9.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K068086
Spisová značka: 27OdK/218/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Kelemenová, nar. 09.04.1968, bytom Obec Šurany,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Kelemenová, nar. 09.04.1968, bytom Obec Šurany.
II/ Ustanovuje správcu: Mgr. Roman Nagy, so sídlom kancelária: Nitra, Akademická č. 4.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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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 27.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1388/2020, 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 27.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1388/2020.
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. 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 ).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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
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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 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.
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Okresný súd Nitra dňa 3.9.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K068087
Spisová značka: 27OdK/219/2020
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Patkoló, nar. 25.06.1969, bytom Ľubá č. 175,
zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ladislav Patkoló, nar. 25.06.1969, bytom Ľubá č. 175.
II/ Ustanovuje správcu: Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelária: Nitra, Mariánska

č. 6.

III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 31.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1407/2020, 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 31.08.2020, vedený pod položkou registra D14 - 1407/2020.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety,
súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania
sa nepoužijú. ( § 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku )
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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. 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
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zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
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
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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 3.9.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K068088
Spisová značka: 27K/13/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na dlžníka: Miloš Nitrianský, nar. 19.04.1975, bytom
Nitra, Topoľčianska č. 35/69, ktorého správcom je: JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova č. 34,
o návrhu správcu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
pre
nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27K/13/2016 - 114 zo dňa 15.08.2016 na majetok úpadcu:
Miloš Nitrianský, nar. 19.04.1975, bytom Nitra, Topoľčianska č. 35/69, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v
Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
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veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.9.2020
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K068089
Spisová značka: 4OdK/208/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Klára Kokyová, nar. 26.12.196, Sládkovičova 380/11, 064
01 Stará Ľubovňa, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Klára Kokyová, nar. 26.12.196, Sládkovičova 380/11, 064 01
Stará Ľubovňa,
II.
47254122,

ustanovuje: iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, Prešov 08001, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
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VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, Prešov 08001, IČO: 47254122, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č.1133/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 2.9.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K068090
Spisová značka: 2K/3/2014
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Stanislav Bartko, nar.
17.05.1970, bytom Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, správcom ktorého je: iTRUSTee Restructuring, k. s., so
sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, IČO: 47 254 122, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku, uznesením č. k. 2K/3/2014-221 zo dňa 30.07.2020 z r u š i l konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu: Stanislav Bartko, nar. 17.05.1970, bytom Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad po splnení konečného
rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2020
Okresný súd Prešov dňa 4.9.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K068091
Spisová značka: 2K/2/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ľubomír Buraľ B U R E X, IČO: 33607265, s miestom
podnikania Majakovského 6141/27, 06601 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Falco
Engineering Slovakia, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 11, Humenné 066 01, IČO: 46 409 360, takto
rozhodol
konkurzné konanie vedené na majetok dlžníka: Falco Engineering Slovakia, s.r.o., so sídlom Námestie slobody 11,
Humenné 066 01, IČO: 46 409 360 zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 4.9.2020
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

92

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

K068092
Spisová značka: 4OdK/209/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michal Šimko, nar. 27.08.1984, trvale bytom 082 14
Pušovce zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michal Šimko, nar. 27.08.1984, trvale bytom 082 14 Pušovce,

II.
Matejovce,

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad -

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 1138/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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

93

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 2.9.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K068093
Spisová značka: 4OdK/210/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Žaneta Rezanková, nar. 21.12.1980, Hencovská 1845/7,
093 02 Hencovce, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Žaneta Rezanková, IČO: 44991088, s miestom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podnikania Hencovská 1845/7, 09302 Hencovce, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová
1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Hencovce,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Žaneta Rezanková, nar. 21.12.1980, Hencovská 1845/7, 093 02

II.
42229685,

ustanovuje: JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO: 42229685, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č.1141/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
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návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 2.9.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K068094
Spisová značka: 4OdK/212/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Siska, nar. 19.03.1974, Ždiar 115, 059 55 Ždiar,
zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Siska, nar. 19.03.1974, Ždiar 115, 059 55 Ždiar,

II.

ustanovuje: JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, Prešov 08001, IČO: 42078458,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Marek Gula, so sídlom kancelárie Vajanského 43, Prešov 08001, IČO: 42078458, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č.1152/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 2.9.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K068095
Spisová značka: 4OdK/214/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lenka Grundzová, nar. 12.08.1987, Vyšný Orlík 65, 090
11 Vyšný Orlík, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
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I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lenka Grundzová, nar. 12.08.1987, Vyšný Orlík 65, 090 11
Vyšný Orlík,
II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, Prešov 080 01, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka č.1143/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 2.9.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K068096
Spisová značka: 4OdK/211/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Emília Goroľová, nar. 23.11.1960, trvale bytom
Študentská 32, 069 01 Snina zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné
o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Emília Goroľová, nar. 23.11.1960, trvale bytom Študentská 32,
069 01 Snina,
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II.
ustanovuje správcu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody
98, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50 263 633,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
50 263 633 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu
pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č.1129/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.

Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 3.9.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K068097
Spisová značka: 4OdK/213/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Jurkovský, nar. 15.04.1949, trvale bytom Jesenná
3239/11, 058 01 Poprad zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Jurkovský, nar. 15.04.1949, trvale bytom Jesenná
3239/11, 058 01 Poprad,
II.
Prešov,

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka č.1156/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 4.9.2020
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K068098
Spisová značka: 5OdK/339/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Majný, nar. 18.07.1985, trvale bytom Matice
Slovenskej 23, 083 01 Sabinov zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01
Prešov o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek Majný, nar. 18.07.1985, trvale bytom Matice Slovenskej
23, 083 01 Sabinov,
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ustanovuje správcu: JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1132/2020.

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

Okresný súd Prešov dňa 2.9.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K068099
Spisová značka: 5OdK/340/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Bandy, nar. 19.06.1985, trvale bytom 082 22
Ostrovany 174, podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Bandy, s miestom podnikania 082 22 Ostrovany 174,
IČO: 50 835 211 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Bandy, nar. 19.06.1985, trvale bytom 082 22 Ostrovany
174, podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Bandy, s miestom podnikania 082 22 Ostrovany 174, IČO: 50 835
211,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Orosová, so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov,
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III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ivana Orosová, so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1136/2020.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 2.9.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K068100
Spisová značka: 5OdK/341/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Cyril Hudák, nar. 08.09.1982, trvale bytom 082 03
Lemešany 454 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
454,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Cyril Hudák, nar. 08.09.1982, trvale bytom 082 03 Lemešany

II.

ustanovuje správcu: Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Radovan Muzika, so sídlom kancelárie Štúrova 30, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1131/2020.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

109

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 2.9.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K068101
Spisová značka: 5OdK/342/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Demeter, nar. 04.03.1978, trvale bytom Podskalka
86, 066 01 Humenné zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Demeter, nar. 04.03.1978, trvale bytom Podskalka 86, 066
01 Humenné,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov
nad Topľou,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
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IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 1128/2020.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

111

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 3.9.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K068102
Spisová značka: 5OdK/343/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ingrid Poradová, nar. 08.09.1977, trvale bytom Štúrova
130/29, 058 01 Poprad zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ingrid Poradová, nar. 08.09.1977, trvale bytom Štúrova 130/29,
058 01 Poprad,
II.
Matejovce,

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad -

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
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V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 1154/2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Okresný súd Prešov dňa 4.9.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K068103
Spisová značka: 5OdK/344/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniela Hlavačová, nar. 29.09.1984, trvale bytom SNP
212/145, 059 16 Hranovnica zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daniela Hlavačová, nar. 29.09.1984, trvale bytom SNP 212/145,
059 16 Hranovnica,
II.

ustanovuje správcu: Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,

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

ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1155/2020.

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

Okresný súd Prešov dňa 4.9.2020
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K068104
Spisová značka: 38K/48/2015
Spisová značka: 38K/48/2015
Predvolanie na výsluch
Okresný súd Trenčín vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu AVAKS, s.r.o. v konkurze so sídlom M.R.Štefánika 174/27, 956 41
Uhrovec, IČO 36 534 773,
predvoláva tunajší súd na výsluch:
Molitas, s.r.o.,
ALLTACK, s.r.o.,
Synergy Group, a.s.,
KGC, a.s.,
Margita Priečková - Drotex,
Milan Gašperák,
Obec Uhrovec
na deň 19.10.2020 o 09,30 hod. na č. dv. 105, 1. poschodie
s tým, že ide o výsluch podľa § 42 ods. 1 ZKR.
Okresný súd Trenčín dňa 4.9.2020
JUDr. Hana Hubináková, sudca
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K068105
Spisová značka: 28K/34/2012
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Katarína Sluková, nar.
18.04.1980, bydliskom Radobica 156, 972 48 Horná Ves, ktorého správcom je JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so
sídlom kancelárie Komenského 49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372, o návrhu na odvolanie správcu z
funkcie takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Komenského
49/673, 020 01 Púchov, značka správcu S1372.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 3.9.2020
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K068106
Spisová značka: 9OdK/158/2020
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Mário Žilčák, nar. 23.04.1974, trvale bytom B.S.
Timravy 950/14, 010 08 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Mário Žilčák, s miestom podnikania B.S.
Timravy 950/14, 010 08 Žilina, IČO: 47 862 203, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mário Žilčák, nar. 23.04.1974, trvale bytom B.S. Timravy
950/14, 010 08 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Mário Žilčák, s miestom podnikania B.S. Timravy
950/14, 010 08 Žilina, IČO: 47 862 203.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný
Kubín, IČO: 42 215 811.
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. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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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. Jaroslav Plichta, so sídlom
kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42 215 811 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 31.08.2020 a vedený pod
položkou registra 709/2020, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
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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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 4.9.2020
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
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K068107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kepšta Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinkova 1796 / 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/59/2016 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/59/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ing. Štefan Kepšta, Hlinkova 1796/3, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/59/2016, v zmysle § 28 ods. 3,
zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok, veriteľa: Inšpektorát práce, Trnava, ul. Jána Bottu č.4, 917 01 Trnava, IČO: 35 627 361, iná
pohľadávka, Právny dôvod: Rozhodnutie Inšpektorátu práce Trnava č. R 31/2019/SE zo dňa 27.02.2019, v
celkovej sume: 1 000,00 Eur.
Ing. Tomáš Antonič, správca.

K068108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meyer Heinz - Joachim Hermann Otto
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská cesta 74D, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vojtech Agner
Sídlo správcu:
Cintorínska 22, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/39/2012 S1690
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/39/2012
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1690, správca dlžníka: Heinz – Joachim Meyer,
nar. 29.11.1946, trvale bytom Trnavská cesta 74D, 821 01 Bratislava, oznamuje, že účastníci konkurzného
konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Cintorínska 22, 81108 Bratislava, v pracovných dňoch v
čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: 0901919180,
emailom: office@agbr.sk.
V Bratislave, dňa 07.09.2020
JUDr. Vojtech Agner, správca dlžníka

K068109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kröllerová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Šajbách 7755 / 26, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1987
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/43/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/43/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Lucia Kröllerová, nar. 26.10.1987, Pri Šajbách 26/9, 831 06 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 02.09.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Cintorínska 21
Bratislava 814 99 Slovenská republika 331,93 €

LawService Recovery, k.s., správca

K068110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maróthyho 6 / 0, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 322 677
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/68/2018 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/68/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE o ponukovom konaní
Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty úpadcu Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii, so
sídlom Maróthyho 6, 811 08 Bratislava, IČO: 17 322 677 (ďalej len „Úpadca“), v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu vyhlasuje v zmysle ustanovenia §92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií, druhé kolo ponukového konania ktorého predmetom je predaj podniku Úpadcu.
Správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa zmluvou všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty
patriace k podniku. Zo záväzkov súvisiacich s podnikom na kupujúceho prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli v
súvislosti s prevádzkovaním Úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu a nepeňažné záväzky z
pracovnoprávnych vzťahov uvedených v zmluve. Majetok patriaci k podniku Úpadcu tvorí nasledovný súbor
cenných papierov:
Emitent

Druh

kmeňová
akcia
Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava, kmeňová
a.s. v likvidácii
akcia
kmeňová
CTY GROUP, a.s.
akcia
Bond otvorený podielový fond, Všeobecná i.s., a.s. podielový list
kmeňová
PROJEKTING Ružomberok, a.s.
akcia
kmeňová
Lovinobanská poľnohospodárska, a.s. v likvidácii

Forma
na
doručiteľa
na
doručiteľa
na
doručiteľa
neznáme
na
doručiteľa

Podoba

Mena

Nominálna
hodnota

ISIN

zaknihovaná SKK 1000

SK1120002771 3445

zaknihovaná SKK 1000

CS0009001359 28992

zaknihovaná EUR 0,33

CS0005045251 1076

zaknihovaná EUR 0,33

SK3120000367 7000

zaknihovaná EUR 33,19

SK1120004652 19710
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SK1110003433 100

Druhé kolo ponukového konania na predaj podniku Úpadcu bude prebiehať v súlade s nasledovnými
podmienkami:
1. Záujemca bude povinný doručiť do kancelárie správcu záväznú ponuku na odkúpenie podniku Úpadcu v
zalepenej obálke s nápisom „KONKURZ 37K/68/2018 NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk.
Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia oznámenia a končí
pätnástym dňom o 15:00 hod. Zmeškanie lehoty nebude možné odpustiť. 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.
2. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia vyhodnotenia podaných ponúk, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť.
3. Ponuka bude musieť obsahovať:
označenie predmetu kúpy („podnik Úpadcu Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii“)
návrh konečnej kúpnej ceny, spôsob a lehota splatnosti kúpnej ceny
označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO, osoby konajúce v mene záujemcu; u fyzických
osôb meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo)
o číslo účtu na ktorý má byť poukázaná úhrada – vrátenie finančnej zábezpeky v prípade, že
ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná.
o záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o tom, že na určený účet bola zložená peňažná
suma vo výške 500,00 €.
Záujemca musí pred podaním ponuky zložiť na bankový účet správcu vedený v Poštovej banke, a.s.,
číslo účtu SK07 6500 0000 0000 2019 4658 peňažnú zábezpeku vo výške 500,00 €. Záujemcovi, ktorého
ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu
zmluvy o predaji podniku. Ostatným neúspešným záujemcom bude zábezpeka vrátená. V prípade, že
úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na
zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. V prípade ak jeden záujemca predloží v ponukovom
konaní viac ponúk, na tohto záujemcu sa nebude prihliadať.
Spodná hranica ponúkanej ceny je stanovená vo výške 13.841,75 €. Na ponuky, ktoré budú obsahovať
nižšiu ponuku kúpnej ceny ako je uvedené v predchádzajúcej vete sa nebude prihliadať. Úpadca nie je
platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania a predloží
najvyššiu ponuku.
Správca vyhodnotí predložené ponuky bez zbytočného odkladu po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
Správca v lehote 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk písomne upovedomí úspešného záujemcu
o výsledku vyhodnotenia a vyzve ho na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku v stanovenej lehote.
V prípade, že úspešný záujemca neuzavrie v stanovenej lehote zmluvu o predaji podniku, prípadne
neuhradí kúpnu cenu v súlade s akceptovanými podmienkami, správca nebude ďalej na tohto záujemcu
prihliadať a celá suma zložená podľa odseku 4. prepadne do konkurznej podstaty. Záujemca doručením
ponuky vyjadruje súhlas s následkom neuzavretia zmluvy o predaji podniku alebo neuhradenia kúpnej
ceny.
Predmet predaja bude kupujúcemu prenechaný ako stojí a leží. Náklady spojené s prevodom majetku
bude znášať kupujúci. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu predaja prejde
na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Správca uzavrie s úspešným záujemcom zmluvu
o predaji podniku až po zaplatení celej kúpnej ceny.
o
o
o

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

K068111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DOMUS PETRA, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Sokolice 1C/6673, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 798 461
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3R/8/2011/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3R/8/2011
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Výmaz poznámky o spornom zápise

Spoločnosť HMG Recovery, k. s., IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, správca úpadcu: DOMUS PETRA, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Pod Sokolice 1C/6673, 911 01 Trenčín, IČO: 36 798 461 (ďalej aj ako len „Úpadca“) týmto oznamuje výmaz
poznámky o spornom zápise k nasledujúcemu majetku Úpadcu zapísanému do súpisu majetku oddelenej
podstaty:
Zabezpečený veriteľ:
Oddelená
veriteľa:

podstata

Zabezpečeného

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 676, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 40/ZZ/2008 zo dňa 17.03.2008, vklad
Právny
dôvod
vzniku/zriadenia
povolený pod č. 1494/08 dňa 25.03.2008, Zmluva o zriadení záložného práva na budúce
zabezpečovacieho práva:
nehnuteľné veci č.41/ZZ/2008 zo dňa 17.03.2008
Dátum
vzniku
zabezpečovacieho
25.3.2008
práva:
Poradie zabezpečovacieho práva:
prvé
Poradie zabezpečenej pohľadávky v evidovaný
v
zozname
pohľadávok
pod
poradovým
č.
konečnom zoznam pohľadávok:
16, zabezpečenej pohľadávky č. 111

Pozemok:
Číslo
parcely

Číslo
listu Kat.
vlastníctva
územie/obec/štát

1424/25

9350

Druh pozemku

Zastavané
Trenčín/Trenčín/SR plochy
nádvoria

Výmera
v m2

a 22

Rozsah
spoluvlastníckeho
podielu Úpadcu

Súpisová
Dôvod výmazu spornej
hodnota v € poznámky

1/1

2 000,00 €

Rozhodnutie
súdu
ohľadom
zamietnutia
žaloby o vylúčenie

V Bratislave, dňa 07.09.2020
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K068112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kujanová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri maline 5636/69, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/41/2020 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/41/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca dlžníka: Jana Kujanová, dátum narodenia: 17.10.1983,
trvalý pobyt: Pri maline 5636 / 69, 901 01 Malacky, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese: Zámocká 14, 811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od
09:00 hod. do 15:00 hod. Termín si možno dohodnúť na tel. č.: 0903 367 378 alebo prostredníctvom mailu:
milena.noskova@noskopartners.eu.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca
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K068113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kujanová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri maline 5636/69, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/41/2020 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/41/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca dlžníka: Jana Kujanová, dátum narodenia: 17.10.1983,
trvalý pobyt: Pri maline 5636 / 69, 901 01 Malacky, 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 350,- EUR na účet č. 633893996/0900 vedený
v Slovenská sporiteľňa, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka
pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD., správca

K068114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPELIS s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budatínska 20 / 0, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 384 425
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/12/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/12/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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 SPELIS s.r.o., Budatínska 20,
851 06 Bratislava, IČO: 47 384 425, konanie vedené na OS Bratislava I. pod sp. zn.: 27K/12/2019, týmto
opravuje súpis všeobecnej majetkovej podstaty publikovaný v obchodnom vestníku č. 171/2020 dňa 04.09.2020
pod značkou K066744 z dôvodu chyby v časti súpisovej zložky majetku s por. č. 1 čo do súpisovej hodnoty tak,
že zápis súpisovej zložky majetku s por. č. 1 má správne znieť:

1. Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka v sume 101.600,00€ titulom bezdôvodného obohatenia a nedovoleného vrátenia vkladu
spoločníka, prípadne nevrátená pôžička poskytnutá úpadcom konateľovi po častiach, a to 54.100,00€ za rok
2019, 31.500,00€ za rok 2018 a 16.000,00€ za rok 2017.
Dlžník: Ing. Igor Schimpl, Budatínska 20, 85106 Bratislava, narodený: 15.04.1976, konateľ úpadcu a jediný
spoločník úpadcu
Súpisová hodnota: 101.600,00€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
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Dôvod zápisu: Majetok podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE

Ostatné súpisové zložky majetku priradené do všeobecnej majetkovej podstaty v zmysle oznámenia správcu
označeného vyššie zostávajú touto opravou nedotknuté.

V Bratislave, dňa 07.09.2020

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K068115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarközy Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 708 / 15, 900 55 Lozorno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/83/2020 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/83/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Robert Šarközy, nar. 01.11.1975, trvale bytom:
Ružová 708/15, 900 55 Lozorno, občan SR týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamujem, že
konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

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

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

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.

JUDr. Michaela Voleková, správca

K068116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kujanová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri maline 5636/69, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/41/2020 S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/41/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th
May 2000.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka : Jana Kujanová,
dátum narodenia: 17.10.1983, trvalý pobyt: Pri Maline 5636 / 69, 901 01 Malacky, Slovenská republika
(ďalej len „dlžník“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, číslo konania:
33OdK/41/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Jana Kujanová, born 17th of October 1983, Pri maline 5636 / 69, 901 01 Malacky, Slovak
Republic (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in
Bratislava I No.33OdK/41/2020 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 25.08.2020.
Dňom 26.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Report (Bulletin) on 25th of
August 2020. Bankruptcy was declared on 26th of August 2020.
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 dlžníkom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na dlžníka začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Milena Nosková – správca, so sídlom Zámocká
14, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Mgr. Milena Nosková – the trustee,
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti , inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú
povinný v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedenie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee. The registration has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking
of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has
to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be registered in EURO. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a
non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom
tlačive, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú obsahovať znalecký posudok (nepeňažné
pohľadávky) sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or not contain an expert opinion (non-financial claim) not be considered as
claims in the bankruptcy. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to ammend or to
correct the incorect or the incomplete registration.
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie
prihlášok a vzory iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
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Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I zo dňa 04.08.2020 č.k. 33OdK/41/2020, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 25.08.2020,
dňom 26.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Jana Kujanová, dátum narodenia: 17.10.1983,
trvalý pobyt: Pri Maline 5636 / 69, 901 01 Malacky. V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka
vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Milena Nosková – správca, so sídlom Zámocká 14, 811 01
Bratislava, Slovenská republika k číslu konania 33OdK/41/2020. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že
každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky
pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch
inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára,
prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: i. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu
prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa; ii. suma pohľadávky s
uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti,
ak je odlišný; iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný
úrok, obdobie, za ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku; iv. ak sa požaduje náhrada
nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a
súvisiace údaje; v. povaha pohľadávky; vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a
na základe čoho; vii. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným
právom alebo výhradou vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie
právo, ktorého sa dovoláva, dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie
právo zaregistrované, jeho registračné číslo a viii. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a
ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku
ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní. K štandardnému formuláru prihlášky
pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a
vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna
banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou
starostlivosťou. Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd,
správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do
úradného jazyka štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných
jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné
konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát
uvedie, či na účely prihlasovania pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný
jazyk.
Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I
am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Bratislava I from 4th of August 2020, file
No. 33OdK/41/2020. This resolution of the District Court in Bratislava I was published in the Commercial Report
(Bulletin) on 25th of August 2020. Bankruptcy was declared on 26th of August 2020. The bankruptcy was
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declared on the estate of debtor Jana Kujanová, born 17th of October 1983, Pri maline 5636 / 69, Slovak
Republic. According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the
mgr. Milena Nosková – správca, Zámocká 14, 811 01 Bratislava, Slovak Republic to the file No. 33OdK/41/2020.
According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims
form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all
the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way,
application must contain dates below: i. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification
number, if any, and bank details of the foreign creditor; ii. the amount of the claim, specifying the principal and,
where applicable, interest and the date on which it arose and the date on which it became due, if different; iii. if
interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for
which the interest is claimed and the capitalised amount of interest; iv. if costs incurred in asserting the claim prior
to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of those costs; v. the nature of the claim;
vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim; vii. whether security in rem or
a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are covered by the security interest
being invoked, the date on which the security was granted and, where the security has been registered, the
registration number; and viii. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing
on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of setoff claimed. The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim
has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Claims may be lodged
in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency practitioner or the debtor in
possession may require the creditor to provide a translation in the official language of the State of the opening of
proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the
official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which
that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate whether it accepts any official
language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the lodging of claims.

K068117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Dušan Šuran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nejedlého 3284/59, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/173/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/173/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej
položky majetku
1
2
3
4
5
6
7

Typ súpisovej
položky majetku
Nehnuteľná vecPozemok
Nehnuteľná vecPozemok
Nehnuteľná vecPozemok
Nehnuteľná vecPozemok
Nehnuteľná vecPozemok
Nehnuteľná vecPozemok
Nehnuteľná vecPozemok

Druh pozemku, register, výmera pozemku, štát,
obec, názov katastrálneho územia, číslo LV,
parcelné číslo
Trvalý trávny porast, register "C", 152m2, SR, Lúka,
Lúka, 816, 124/3
Trvalý trávny porast, register "C",132m2, SR,
Lúka,Lúka, 816, 124/4
Trvalý trávny porast, register "C",107m2, SR,
Lúka,Lúka, 816, 163/2
Trvalý trávny porast, register "C",67m2, SR, Lúka,Lúka,
817, 163/3
Zastavaná plocha a nádvorie, register "C", 80m2, SR,
Lúka, Lúka,79, 150
Zastavaná plocha a nádvorie, register "C", 118m2, SR,
Lúka, Lúka,79, 151
Záhrada, register "C",478m2, SR, Lúka,Lúka, 697,
236/50

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota majetku

1/3

2,40 EUR

1/3

2,08 EUR

1/3

1,69 EUR

1/6

0,53 EUR

84/2520

53,00 EUR

84/2520

78,00 EUR

1/2

4 780,00 EUR
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Ing. Tomáš Antonič, správca

K068118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hodoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Stanislava 3080/47, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/385/2019 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/385/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku VŠEOBECNÁ PODSTATA
Správca konkurznej podstaty úpadcu : Roman Hodoň, narodený 02.12.1962, bytom Jána Stanislava 3080/47, 841
05 Bratislava, zverejňuje oznam o tom, že ponúka na predaj podľa § 167q ods. 3 za použitia § 167p zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR), majetok podliehajúci konkurzu
zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 233/2019 zo dňa 3.12.2019 :
1. kolo ponukového konania
Položka 1
Iná majetková hodnota : Obchodný podiel v spoločnosti NK212, s.r.o., Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 47 135
816, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd.: Sro, vložka č.: 88906/B
Podiel úpadcu: 1/1
Súpisná hodnota : 5.000,- €

Položka 2
Iná majetková hodnota : Obchodný podiel v spoločnosti NL212, s.r.o., Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 47 557
761, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd.: Sro, vložka č.: 96072/B
Podiel úpadcu: 1/1
Súpisná hodnota : 5.000,- €

Položka 3
Iná majetková hodnota : Obchodný podiel v spoločnosti NM212, s.r.o., Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 47 561
351, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd.: Sro, vložka č.: 95284/B
Podiel úpadcu: 1/1
Súpisná hodnota : 5.000,- €

Položka 4
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iná majetková hodnota : Obchodný podiel v spoločnosti 212eu, s.r.o., Letná 1, 831 03 Bratislava, IČO: 47 028
173, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd.: Sro, vložka č.: 87774/B
Podiel úpadcu: 1/1
Súpisná hodnota : 5.000,- €

za najvyššie ponúknutú cenu minimálne cenu uvedenú v súpise.

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia predložia správcovi na adrese kancelárie cenové ponuky na jednotlivé hnuteľné veci písomne
v zalepenej obálke s označením „ODDĹŽENIE č.k. 8OdK/385/2019-NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou do 10 kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku vrátane. Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať.
3. Záujemca zloží na účet správcu IBAN: SK89 1100 0000 0026 2253 0187 vedený v Tatra banka a.s., celú
ponúknutú kúpnu cenu. Zábezpeka musí byť pripísaná na účte najneskôr posledný deň lehoty na podávanie
ponúk alebo zložená v hotovosti k rukám správcu.
4. Za úspešného záujemcu bude považovaný ten subjekt, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu.
5. Obálka musí obsahovať:
- návrh cenovej ponuky v eurách a doklad o zaplatení zálohy
- záujemca predloží výpis z obchodného registra, živnostenského registra
- fyzická osoba predloží fotokópiu preukazu totožnosti
- uvedenie účtu pre vrátenie zálohy, v prípade neúspechu v ponukovom konaní
- ponuka musí byť podpísaná záujemcom.
6. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 5 dní odo dňa otvárania obálok.
7. S úspešným záujemcom bude zmluva uzavretá do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak
záujemca so správcom zmluvu neuzavrie, bude povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zálohy zloženej na účet
správcu, pričom záloha sa v uvedenom rozsahu použije na zaplatenie zmluvnej pokuty.
8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky.

Úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom obchodného podielu (vypracovanie
zmluvy o prevode obchodného podielu, súdny poplatok, overenie podpisov a pod.)
JUDr. Eva Bieliková, správca
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K068119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubčík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belinského 1050/16, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/187/2020 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/187/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, správca dlžníka: Ján
Jakubčík, nar. 27.12.1969, bytom Belinského 1050/16, 851 01 Bratislava, v konaní vedenom Okresným súdom
Bratislava I pod sp. zn. 32OdK/187/2020 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 7.9.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná
podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K068120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sipos Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leškova 3005 / 5, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/147/2020 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/147/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava, týmto ako správca
dlžníka: Lukáš Sipos, nar. 23.03.1992, Lešková 3005 / 5, 811 04 Bratislava - Staré Mesto (ďalej aj ako
„Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov
Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý je možné zapísať
do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Ing. Róbert Baran, k. s., správca

K068121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sipos Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leškova 3005 / 5, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/147/2020 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/147/2020
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Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 02 Bratislava týmto ako správca
dlžníka: Lukáš Sipos, nar. 23.03.1992, Lešková 3005 / 5, 811 04 Bratislava - Staré Mesto (ďalej aj ako
„Dlžník“) (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
Ing. Róbert Baran, správca

K068122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Ščibráni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Jonáša 6182/11, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/58/2019-S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/58/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Martin Malich, adresa kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, správca úpadcu Andrej Ščibáni ,
dátum narodenia 22.11.1983, Jána Jonáša 6182/11, 841 07 Bratislava, týmto oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 30 (4. poschodie), 821 08 Bratislava, a to v
úradných hodinách počas pracovných dní od 08.30 do 14.30 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.:
0902 291 232 resp. e-mailom: malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca úpadcu

K068123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Ščibráni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Jonáša 6182/11, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/58/2019-S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/58/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vec: Informácia
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Subject: Information

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu Andrej Ščibráni,
trvale bytom na ul. Jána Jonáša 6182/11, 841 07 Bratislava, dátum narodenia 22.11.1983 (ďalej len
„úpadca“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I. č. k. 8OdK/58/2019 zo dňa
18.03.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Andrej Ščibráni, resident at Jána Jonáša 6182/11, 841 07 Bratislava, born 22.11.1983,
(hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava
I. No. 8OdK/58/2019 dated 18.03.2019 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I. nadobudlo právoplatnosť dňa 19. Marca 2019. Týmto dňom
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court in Bratislava I. became valid on 19th of March 2019. The bankruptcy was
declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú
povinný v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu Záhradnícka 30, Bratislava 821 08, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na Okresný súd Bratislava I. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná
prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedenie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v slovenskej mene. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad
údajov uvedených v jednotlivých prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa
pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee to the address Záhradnícka 30, Bratislava 821 08, Slovak Republic.
Creditors shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Bratislava I. (District Court Bratislava I.)
Each claim must be registered separately. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has
to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be registered in Slovak currency. Documents prooving the information provided in the registration form
have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch
office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. If
the creditor registers more than one claim, a summarization of the registrations has to be added to the registration
form. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom
tlačive, nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad (viac pohľadávok) alebo
znalecký posudok (nepeňažné pohľadávky) alebo nebudú doručené v stanovenej lehote sa v konkurze
neprihliada. Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Registrations that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or a summary will not be added (more claims) or an expert opinion (nonfinancial claim) or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Not registered
security rights lapse after the registration period elapses.

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.

JUDr. Martin Malich
správca úpadcu
bankrupcy liquidator

K068124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Gwerkovej 1536/25, 851 04 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/185/2020 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/185/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Preskúmaním pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nebola
zistená existencia žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorý by podliehal
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Bratislave, dňa 07.09.2020
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K068125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamenov Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Romanova 1674 / 42, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/90/2020 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/90/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Bratislave, dňa 07.09.2020
JUDr. Marek Glemba, správca

K068126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Galba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gagarinova 968/49, 900 61 Gajary
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1966
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/349/2019 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/349/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Vladimír Galba, nar. 26.05.1966, Gagarinova 968/49, 900 61 Gajary, v zmysle
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávky veriteľ:
3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35 937
874, vo výške 2,15 €,
4. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35 937
874, vo výške 2,01 €,
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5. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35 937
874, vo výške 15,58 €,
6. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35 937
874, vo výške 28,93 €,
7. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35 937
874, vo výške 2,15 €,
LexCreditor k.s. - správca dlžníka

K068127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Mezeiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holíčska 3105/4, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1983
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/4/2020 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/4/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Terézia Mezeiová, Holíčska 3105/4, 851 01 Bratislava, v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKaR“) správca zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty nasledovne:
Ku dňu 4. septembra 2020 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle
ustanovenia § 167h v spojení s ustanovením § 76 ZKaR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty bez akejkoľvek súpisovej zložky majetku.
Čechová Insolvency Services k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár
správca

K068128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Holka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Petržalka 1, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1983
Obchodné meno správcu:
CNS INSOLVENCY k.s.
Sídlo správcu:
Vysoká 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/105/2020 S1965
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/105/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

CNS INSOLVENCY k.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš
Holka, nar. 24.06.1983, trvalo bytom: Bratislava – Petržalka, 851 01 Bratislava, týmto v súlade s ustanovením §
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167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

CNS INSOLVENCY k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Henrich Budai, komplementár
správca

K068129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Maxianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavilovova 1181/16, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1985
Obchodné meno správcu:
CNS INSOLVENCY k.s.
Sídlo správcu:
Vysoká 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/89/2020 S1965
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/89/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

CNS INSOLVENCY k.s., so sídlom: Vysoká 14, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martina
Maxianová, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, nar. 24.06.1985, trvalo bytom: Vavilovova 1181/16, 851 01 Bratislava,
týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

CNS INSOLVENCY k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Henrich Budai, komplementár
správca

K068130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janderla Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čiližská 5003 / 6, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/182/2020 S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/182/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca konkurznej podstaty dlžníka: Martin Janderla, nar.: 01.06.1976, trvale bytom
Čiližská 5003/6, 821 07 Bratislava, týmto podľa § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej ako „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

Opis súpisovej zložky majetku – Iná majetková hodnota
poradie súpisovej zložky majetku
1
v súpise konkurznej podstaty:
popis:
obchodný podiel
právnická osoba:
EURO MARKET plus, s.r.o., IČO: 36 542 628
verejný register:
Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 12671/N
nominálna/menovitá hodnota a mena:
3 319,39 EUR (50%)
súpisová hodnota majetku a mena:
0,- EUR

V Bratislave, dňa 28.08.2020.

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca

K068131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 2218 / 6, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1976
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/16/2020 S1664
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
27OdK/16/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Marian Horváth, Záhradnícka 2218/6, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, správca v
zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že sa konkurz na majetok dlžníka končí, nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Čechová Insolvency Services k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár
správca

K068132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Limbašské družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seberiniho 9, Bratislava 821 03
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 630 615
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/65/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/65/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu Limbašské družstvo
podľa ust. § 38 a násl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v konkurze vyhlásenom na majetok spoločnosti: Limbašské družstvo so
sídlom Seberíniho 9, 821 03 Bratislava, IČO: 45 630 615 (ďalej aj ako len „úpadca“)vedenom pred Okresným
súdom Bratislava pod spis. zn.: 8K/65/2019.
Miesto a čas zasadnutia: Moyzesova 53, 022 01 Čadca
Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:
1. COIMPEX, s.r.o.
2. Lekáreň MARTIN, s.r.o.
3. Lekáreň TERNO, s.r.o.
Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru/celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského výboru:
3/3.Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR
uznášaniaschopný.
Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.) Otvorenie;
2.) Udelenie záväzného pokynu k speňaženiu majetku
3.) Záver.
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Ad 1.) Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru a v úvode informoval prítomných o bodoch
programu zasadnutia veriteľského výboru tak ako bolo zvolané predsedom veriteľského výboru telefonicky dňa
28.08.2020, po zaslaní žiadosti správcu.
Ad 2.) Udelenie záväzného pokynu k speňaženiu majetku.
Predseda veriteľského výboru predniesol prítomným oznámenie o vyhodnotení VII. kola VPK - speňaženie
majetku pod položkami 4 a 6, ku ktorému členovia veriteľského výboru predniesli svoje návrhy a pripomienky.
Následne v závere rozpravy predseda veriteľského výboru vyzval prítomných členov, aby sa vyjadrili či hlasujú za
alebo proti návrhom uznesenia. Výsledkom hlasovania členov veriteľského výboru bolo prijatie nasledovného
uznesenia:
„Veriteľský výbor sa vyjadruje, že si neuplatňuje svoje právo na odmietnutie ponuky.“
„Veriteľský výbor súhlasí s predajom pohľadávok pod súpisovými zložkami majetku č. 4 a 6, ktorých oznam
o zapísaní do konkurznej podstaty úpadcu bol zverejnený v OV č.15/2020 zo dňa 23.01.2020, PhDr. Miroslavovi
Kucianovi, nar. 23.07.1959, trvale bytom Nezvalova 51, 821 06 Bratislava za cenu 10 100 €.“
Hlasovanie k uzneseniu č. 1:
Za návrh: 3 hlasy

Proti návrhu: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Ad 3.) Záver
Predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie a zápisnicu z predmetného zasadnutia doručí v zmysle ust. § 38
ods. 6 ZKR príslušnému súdu a správcovi úpadcu.
V Čadci, dňa 02.09.2020
Milan Kalman
predseda veriteľského výboru

K068133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Šoltésová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovinská 8/3412, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76 3, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/196/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/196/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Margita Hrivňáková, správca úpadcu : Daniela Šoltésová, nar. 14. 04. 1956, trvale bytom Slovinská
3412/8, 821 04 Bratislava, oznamuje, že dňom uverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Májkova 3, 811 02 Bratislava, v pracovných
dňoch od 9.00 hod. do 15.30 hod., 5.posch., č. dv. 518. Žiadosť o nahliadnutie do spisu je možné podávať
písomne na adrese Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava alebo elektronicky na email: hrivnakova@acs.sk alebo tel.: 1421/2/50239341, 905437093 .
V Bratislave dňa 7. 9. 2020
JUDr. Margita Hrivňáková, správca
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K068134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Šoltésová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovinská 8/3412, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76 3, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/196/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/196/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky
Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Daniela Šoltésová, v
konkurze, nar. 14. 04. 1956, Slovinská 3412/8, 821 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „úpadca“), Vám
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k.: 27OdK/196/2020 zo dňa 14.8.2020 bol vyhlásený
konkurz na uvedeného úpadcu.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 from 29 May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava
I, No. 27OdK/196/2020 dated 27 August 2020 bankruptcy procedure was declared against the bankrupt –
Danierla Šoltésová, in bankruptcy, date of birth 14 April 1956, Slovinská 3412/8, 821 04 Bratislava, Slovak
Republic (the "bankrupt").
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 8. 2020. Týmto dňom bol
vyhlásený konkurz úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I became valid and effective on 28 August 2020. The
bankruptcy procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd
Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 27OdK/196/2020 a v jednom
rovnopise správcovi na adresu JUDr. Margita Hrivňáková, správca, Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava,
Slovenská republika. 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 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, na predpísanom tlačive a prostredníctvom elektronickej podateľne Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only the
„BaRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days from the
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„BaRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days from the
declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I (District Court
Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, to the File No. 27OdK/196/2020 and in
one
original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Margita Hrivňáková, správca, Májkova 3, P.O. Box
76, 820 05 Bratislava, Slovak Republic. The lodgment of claim has to include information on 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 interest, the legal cause of the interest; the lodgment 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 denominated as EUR, on the
standard application form and via electronic submission system of the Ministry of Justice of the Slovak
Republic. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to
the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In
case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be annexed.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky 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.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law shall not be considered as
claims in the bankruptcy procedure. Security rights that were not lodged become extinct after the
lodgment 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.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZoKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to Article 30 of the BaRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
This information applies to creditors with permanent residence or registered seat in European Union
member states other than the Slovak Republic and creditors who are not listed in the debtor's list of
commitments.
JUDr. Margita Hrivňáková, správca úpadcu / bankruptcy trustee

K068135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štilhamer Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kríková 14142 / 2, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/226/2020 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/226/2020
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32OdK/226/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu Ivan Štilhamer, nar. 04.09.1986, Kríkova 14142/2, 821 07
Bratislava, spis. zn. 32OdK/226/2020 podľa § 85 odst. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu: Stromová 13 , 831 01 Bratislava, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 9.00 hod. do 12. 00 hod. a od 12. 00 hod do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú mailom na adrese: klimentova@centrum.cz , alebo termín
je možno si dohodnúť na tel. č. 0903 796 152
JUDr. Vlasta Klimentová, správca

K068136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štilhamer Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kríková 14142 / 2, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/226/2020 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/226/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vlasta Klimentová, správca úpadcu Ivan Štilhamer, nar. 04.09.1986, Kríkova 14142/2, 821 07
Bratislava, spis. zn. 32OdK/226/2020oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky
iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, sú povinní zložiť na účet vedený v VUB, a.s.
IBAN: SK 78 0200 0000 0001 0334 3022, SWIFT: SUBASKBX
JUDr. Vlasta Klimentová
správca

K068137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štilhamer Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kríková 14142 / 2, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Klimentová
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/226/2020 S1399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/226/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 JUDr. Vlasta Klimentová správca dlžníkaIvan
Štilhamer, nar. 04.09.1986, Kríkova 14142/2, 821 07 Bratislava, spis. zn. 32OdK/226/2020 (ďalej len
"dlžník"), oznamujem, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Bratislava I, sp. zn. 32OdK/226/2020 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
dňa 27.07.2020 Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Vlasta
Klimentová, Stromová 13, 831 01 Bratislava alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom
na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke
Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Spisová značka súdneho spisu: 27OdK/175/2020 Sídlo správcu: Príslušný konkurzný súd: Okresný súd
Bratislava I. Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o
Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Ivan Štilhamer, nar. 04.09.1986, Kríkova 14142/2 821 07 Bratislava, spis. zn. 32OdK/226/2020
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Distrcit court
Okresný súd Bratislava I, sp. zn. 32OdK/226/2020 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate.
This resolution of the District Court was published in Business Journal on 27. jul 2020. The bankruptcy procedure
was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Vlasta Klimentová, Stromová 13, 831 01 Bratislava or in electonic form to trustee´s electronic
mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period
specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the
creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other
rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are available to
the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:. The basic requirements of the application
are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim
shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the
application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal
effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to
sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity or if a secured creditor whose
security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures the secured home loan
(Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign if he is
secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding
only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him
(Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor,
who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy,
in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court
will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended
(§ 30 sec. 2 BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing
the case and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties,
their agents or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging
the claims. The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has
already ruled on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the
proceedings of the judge in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general
requirements of filing, the reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming
the reason for the exclusion has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible,
Can not join without guilt. A submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court
disregards; In that case the submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute
Settlement). This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member
state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Vlasta Klimentová
správca

K068138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: One Fashion Outlet 1 s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová dolina 25 / 0, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 248 696
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/56/2018 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/56/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca dňa 10.10.2018 v znení doplnenia dňa 20.05.2019 a 20.08.2020 vyhotovil súpis oddelenej podstaty
veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. – por.č. 26/1 a por.č. 26/2. Týmto správca dňa 08.09.2020 doplnil
súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. o nasledovnú súpisovú
zložku:
Súpisová položka majetku por. č. 108:
Peňažná pohľadávka: Vrátenie nadmerného odpočtu DPH úpadcovi ako platiteľovi dane poukázané dňa
27.03.2019 vo výške 4.521,80 EUR a dňa 24.04.2019 vo výške 449,95 EUR na účet úpadcu vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK62 0200 0000 0031 4787 4259.
Súpisová hodnota (aj mena): 4.971,75 EUR.
Zabezpečovacie právo vzťahujúce sa na súpisovú položku majetku por. č. 108:
Zabezpečený veriteľ: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 313 20 155

Druh a poradie zabezpečovacieho práva:
Záložné právo zriadené prvé (1.) v poradí v prospech veriteľa VÚB, a.s. podľa Zmluvy o zriadení záložného práva
k právam a pohľadávkam zo dňa 16.8.2013 a registrácia záložného práva v NCRzp pod spisovou značkou:
10884/2013, dátum a čas vykonania zápisu 16.8.2013 15:08:50 (registrácia zmeny záložného práva vykonaná
pod Spisovou značkou NCRzp: 13333/2013, dátum a čas vykonania zápisu do NCRzp: 7.10.2013 14:23:10 z
dôvodu opravy zrejmej chyby v písaní v názve záložnej zmluvy)
Opis a výška zabezpečenej pohľadávky:
Zabezpečené pohľadávky veriteľa VÚB, a.s. prihlásené:
(i) samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1 v celkovej výške 13 545 529,65 EUR vyplývajúca zo Zmluvy
o úvere zo dňa 16.08.2013 v znení dodatkov č. 1 až 7, v zozname pohľadávok zapísaná pod por. č. 26/1;
(ii) samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 2 v celkovej výške 350 023,33 EUR vyplývajúca zo Zmluvy o úvere
zo dňa 16.08.2013 v znení dodatkov č. 1 až 7, v zozname pohľadávok zapísaná pod por. č. 26/2.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K068139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Vašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 532/60, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1977
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/255/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/255/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka: Emil
Vašek, nar. 23.07.1977, trvale bytom Hurbanova 532/60, 908 51 Holíč, podnikajúceho pod obchodným menom
Emil Vašek, IČO: 52 383 768, s miestom podnikania Hurbanova 532/60, 908 51 Holíč, poukazom na ust. § 167l
ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,-EUR na účet vedený
vo Fio banke, a. s., pobočke zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK4683300000002001032150, s doplňujúcou
poznámkou : Emil Vašek, kaucia popretia pohľadávky 28OdK/255/2020.
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.
Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K068140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Vašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 532/60, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1977
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/255/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/255/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka Emil Vašek, nar. 23.07.1977, trvale bytom Hurbanova 532/60, 908
51 Holíč, podnikajúceho pod obchodným menom Emil Vašek, IČO: 52 383 768, s miestom podnikania
Hurbanova 532/60, 908 51 Holíč, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej
kancelárie na adrese Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od
09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
0911 078 312, alebo na e-mailovej adrese: office@insp.sk alebo písomne na adrese sídla správcu.
Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár
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K068141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Vašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 532/60, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1977
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/255/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/255/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Emil Vašek, nar.
23.07.1977, trvale bytom Hurbanova 532/60, 908 51 Holíč, podnikajúceho pod obchodným menom Emil
Vašek, IČO: 52 383 768, s miestom podnikania Hurbanova 532/60, 908 51 Holíč (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava č. 28OdK/255/2020-12 zo dňa 14.08.2020 bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trnava No. 28OdK/255/2020-12 dated on 14th of August 2020 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor – Emil Vašek, date of birth 23th of July 1977, domicile city of Hurbanova 532/60, 908 51 Holíč,
the business name: Emil Vašek, the place of business of a natural person: Hurbanova 532/60, 908 51
Holíč, ID: 52 383 768.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 163/2020 dňa 24.08.2020.
Dňom 25.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published in the Commercial Bulletin No. 163/2020 on
24th of August 2020. Bankruptcy was declared on 25th of August 2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je
oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil
zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka
neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) point a), b) and c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been cancelled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
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cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. These creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, pričom správcovi musí
byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the address: Insolvenčný správca, k.s., trustee,
site: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, Slovak republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge
their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
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právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Insolvenčný správca, k.s., správca / trustee of the bankrupt

K068142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Vašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1378/36, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1963
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/217/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/217/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 01. 07. 2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Vlasta
Vašková, nar. 14. 11. 1963, trvale bytom: Hurbanova 1378/36, 905 01 Senica. Súd zároveň ustanovil správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006, značka
správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 08. 07. 2020 v Obchodnom vestníku 130/2020.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Vlasta Vašková, nar. 14. 11. 1963, trvale bytom: Hurbanova 1378/36,
905 01 Senica, sa končí lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.
Nitra 07. 09. 2020
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K068143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Regner Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovec -, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1956
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/385/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/385/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Jozef Regner, narodený 18.05.1956,
trvale bytom 920 01 Hlohovec, po ukončení ponukového kola a speňažení majetku dlžníka, správca zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jozef Regner, narodený 18.05.1956,
trvale bytom 920 01 Hlohovec, zrušuje.
V Trnave, dňa 07.09.2020
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K068144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rapčan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banka 0, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/132/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/132/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Hana Sopko LL.M., správca úpadcu Jozef Rapčan, narodený 19.04.1970, trvale bytom 921 01 Banka, 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. 0911 114 624

K068145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rapčan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banka 0, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/132/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/132/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

157

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter Invito all'insinuazione di
un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta

V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu ozef Rapčan, narodený 19.04.1970, trvale bytom 921 01 Banka,,
oznamujem, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/132/2020
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 96/2020 dňa 21.05.2020 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovený
JUDr. Hana Sopko, LL. M.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator ozef Rapčan, born 19th april.1970, 921 01 Banka,, our duty is to inform you,
that District Court in Trnava, sp. zn. 36OdK/132/2020 published in the Commercial bulletin No. 96/2020 dňa
21.05.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Hana Sopko, LL.M. as the
administrator (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 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).
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Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over
that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
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d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The administrator submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration
as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken
into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the administrator, who will notify
the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca (administrator)

K068146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rapčan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banka 0, 921 01 Banka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Hana Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/132/2020 S1634
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/132/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca úpadcu Jozef Rapčan, narodený 19.04.1970, trvale bytom 921 01 Banka,
týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
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reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia 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 na účet IBAN:
SK4602000000003211965551 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a
s poznámkou: Jozef Rapčan.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Hana Sopko, LL.M., správca

K068147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RNDr. Igor Hrušecký, PhD.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hudecova 1471/45, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/32/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/32/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná konkurzná podstata
Aktualizovaný súpis všeobecnej konkurznej podstaty po stanovení všeobecnej hodnoty pozemkov
znalcom Ing. Ivan Cebro, so sídlom SNP 30, 900 91 Limbach, číslo znalca 910396, z odboru: Odhad
hodnoty poľnohospodárskej pôdy, číslo posudku 22/2020 a znalcom Ing. Ján Bahýľ, PhD., so sídlom J.
Kozáčeka 30, 960 01 Zvolen, číslo znalca 915385, z odboru: Odhad hodnoty lesov, číslo posudku 12/2020.

Majetok

Zápis
do Súpisová
hodnota
súpisu
v mene €
Súpisová
Opis majetku
Deň zápisu Dôvod 84,40
zložka číslo 1
zápisu
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3177, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 07.09.2020 §
167h
výmere 32884 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
ZKR
1531, pre katastrálne územie: Kopčany, vo výške podielu 1/120 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 274,03 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3182, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 07.09.2020 §
167h 51,11
zložka číslo 2 výmere 11671 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
ZKR
1870, pre katastrálne územie: Kopčany, vo výške podielu 1/72 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 162,10 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1177, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 07.09.2020 §
167h 74,15
zložka číslo 3 výmere 86 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 1637, pre
ZKR
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katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/6
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 14,33 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1179, druh pozemku: orná pôda, o výmere 766 07.09.2020
zložka číslo 4 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1637, pre
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/6
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 127,67 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 1401, druh pozemku: orná pôda, o výmere 302 07.09.2020
zložka číslo 5 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1637, pre
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/6
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 50,33 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 2124, druh pozemku: orná pôda, o výmere 07.09.2020
zložka číslo 6 3417 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1637, pre
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/6
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 569,50 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 2295, druh pozemku: orná pôda, o výmere 07.09.2020
zložka číslo 7 10909 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1637,
pre
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/6
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1818,17 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 2642/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere 07.09.2020
zložka číslo 8 4149 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1637, pre
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/6
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 691,50 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 2675, druh pozemku: orná pôda, o výmere 07.09.2020
zložka číslo 9 2902 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1637, pre
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/6
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 483,67 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3119/71, druh pozemku: orná pôda, o výmere 07.09.2020
zložka
číslo 2634 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1637, pre
10
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/6
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 439,00 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3296, druh pozemku: orná pôda, o výmere 554 07.09.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1637, pre
11
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/6
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 92,33 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3369/17, druh pozemku: trvalý trávny porast, o 07.09.2020
zložka
číslo výmere 4686 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
12
1637, pre katastrálne územie: Kopčany, vo výške podielu 1/6 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 781,00 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 3343/1, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 2045 07.09.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576, pre
13
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/4358
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,47 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 3425/5, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 6266 07.09.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576, pre
14
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/4358
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1,44 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 3426/1, druh pozemku: vodná plocha, o výmere 521 07.09.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576, pre
15
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/4358
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,12 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 3427, druh pozemku: vodná plocha, o výmere 112 m², 07.09.2020
zložka
číslo umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576, pre
16
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/4358
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,03 m2)
Súpisová
Pozemok CKN parcelné číslo 3428, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 4859 07.09.2020
zložka
číslo m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576, pre
17
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/4358
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1,11 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 2172, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 07.09.2020
zložka
číslo 1266 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576, pre
18
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/4358
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,29 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 2173, druh pozemku: orná pôda, o výmere 07.09.2020
zložka
číslo 16753 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576,
19
pre katastrálne územie: Kopčany, vo výške podielu 1/4358 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 3,84 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 2176, druh pozemku: orná pôda, o výmere 07.09.2020
zložka
číslo 3079 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576, pre
20
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/4358
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,71 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3343, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 07.09.2020
zložka
číslo 1803 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576, pre
21
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/4358
k celku
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(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,41 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3345, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 07.09.2020
zložka
číslo 6650 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576, pre
22
katastrálne
územie:
Kopčany,
vo
výške
podielu
1/4358
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1,53 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3346, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 07.09.2020
zložka
číslo 32053 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576,
23
pre katastrálne územie: Kopčany, vo výške podielu 1/4358 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 7,35 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3347, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 07.09.2020
zložka
číslo 49555 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576,
24
pre katastrálne územie: Kopčany, vo výške podielu 1/4358 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 11,37 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3348, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 07.09.2020
zložka
číslo 39078 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576,
25
pre katastrálne územie: Kopčany, vo výške podielu 1/4358 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 8,97 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3349, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 07.09.2020
zložka
číslo 52076 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576,
26
pre katastrálne územie: Kopčany, vo výške podielu 1/4358 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 11,95 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3351, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 07.09.2020
zložka
číslo 94832 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576,
27
pre katastrálne územie: Kopčany, vo výške podielu 1/4358 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 21,76 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3425/1, druh pozemku: lesný pozemok, o 07.09.2020
zložka
číslo výmere 113263 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo
28
1576, pre katastrálne územie: Kopčany, vo výške podielu 1/4358 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 25,99 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3429, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 07.09.2020
zložka
číslo 142593 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576,
29
pre katastrálne územie: Kopčany, vo výške podielu 1/4358 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 32,72 m2)
Súpisová
Pozemok registra „E“ parcelné číslo 3430, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 07.09.2020
zložka
číslo 56526 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1576,
30
pre katastrálne územie: Kopčany, vo výške podielu 1/4358 k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 12,97 m2)

§
167h 1,82
ZKR

§
167h 13,08
ZKR

§
167h 15,91
ZKR

§
167h 18,87
ZKR

§
167h 23,13
ZKR

§
167h 40,82
ZKR

§
167h 25,33
ZKR

§
167h 40,89
ZKR

§
167h 16,51
ZKR

K068148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bertóková Natália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružový háj 1371 / 32, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/233/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/233/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Natália Bertóková, nar.: 28.02.1982, bytom Ružový háj 1371/32, 929 01
Dunajská Streda, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 28OdK/233/2020,
týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení
neskorších právnych predpisov) oznamuje ukončenie konkurzného konania z dôvodu, že zistená konkurzná
podstata nepokrýva náklady konkurzu.
Dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu,
zrušuje.
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K068149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tabara Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 4721 / 20, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/179/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/179/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/179/2020 zo dňa 03.06.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Róbert Tabara, nar. 30.07.1979, trvale bytom Komenského 4721/20, 921 01 Piešťany, dlžník bol
zbavený všetkých dlhov a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru Volárovú so sídlom
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 110/2020 dňa
10.06.2020.
Ako správkyňa dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení týmto oznamujem, že konkurz dlžníka sa končí, nakoľko na základe výsledku prešetrenia majetkových
pomerov správkyňou dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Róbert Tabara, nar. 30.07.1979, trvale bytom
Komenského 4721/20, 921 01 Piešťany, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 25OdK/179/2020 zrušuje.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K068150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: G2M, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 530 731
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/5/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Adam Puškár, správca konkurznej podstaty úpadcu: G2M, s.r.o., so sídlom Hlavná 677, 929 01 Dunajská
Streda, IČO: 47 530 731, zvolávam prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 30.10. 2020, o 11:00 hod, v
kancelárii správcu: Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda. Schôdza bude mať nasledovný program: 1.
Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského výboru, 4.
Rozhodovanie o výmene správcu (ust. § 36 ZKR), 5. Záver.
Pri prezentácii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra,
nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
a doklad totožnosti.
Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie zástupcov veriteľov v zmysle § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa uskutoční
bezodkladne po skončení prvej schôdze veriteľov
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K068151
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Ing. Eva
Gaálová, nar. 06.05.1949, bytom: Školská ulica 1128/9, 930 13 Trhová Hradská, občan SR, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania č. 36OdK/122/2019, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov boli do zoznamu pohľadávok zapísané
nasledovné pohľadávky prihlásené prihláškou pohľadávky doručené správcovi dňa 25.08.2020, t.j. po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02

Bratislava - Petržalka,

IČO: 35724803

Prihlásená suma: 2.740,36 EUR
V Trnave, dňa 07.09.2020

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

K068152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing., Michalka Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Voda 0, 925 06 Čierna Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/253/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/253/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu – Ing. Róbert Michalka,
nar.: 03.04.1966, trvale bytom 925 06 Čierna Voda, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom
Trnava pod sp. zn. 25OdK/253/2020 (ďalej aj ako „úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Trnava, č.k. 25OdK/253/2020-12 zo dňa 13.08.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu a do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej kancelárie P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01
Šaľa. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR pod číslom OV 160/2020 zo dňa
19.08.2020.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
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trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Trnava, proc.
no. 25OdK/253/2020-12 dated on 13.08.2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets –
Ing. Róbert Michalka, born.: 03.04.1966, adress 925 06 Čierna Voda, and JUDr. Tibor Timár, registered seat
at P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, Slovak Republic, was appointed to the function of bankruptcy
administrator. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovakrepublic No.: OV
160/2020 dated on 19.08.2020.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky u správcu, JUDr. Tibor Timár, so sídlom správcovskej
kancelárie P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný nasplnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the
address JUDr. Tibor Timár, P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.
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In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic
a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy administrator.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses,
shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting
rights and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or
the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete
lodgement of claim.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

K068153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing., Michalka Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierna Voda 0, 925 06 Čierna Voda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/253/2020 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/253/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Ing. Róbert Michalka, nar.: 03.04.1966, bytom 925 06 Čierna Voda,
v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25OdK/253/2020, týmto v zmysle ust.
§ 85 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského spisu a za úhradu
vecných nákladov požadovať z neho výpisy, na adrese sídla správcu: P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa,
v pracovných dňom počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., po
telefonickom objednaní na tel. číslo 0915/604 462 alebo @mailom na adrese office@timarpartners.com
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K068154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Csölle
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda 929 01, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/216/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/216/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr.Marieta Katona so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu Ľudovít
Csölle, nar. 14.07.1970, 92901 Dunajská Streda, týmto oznamujem všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola doručená dňa 31.08.2020 prihláška veriteľa Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 85104 Bratislava , IČO : 35 937 874 celkovej výške 735,00 EUR. V súlade s
ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR bola dňa 03.09.2020 prihlásená pohľadávka zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 2 .
V Dun.Strede, 07.09.2020
JUDr. Marieta Katona - správca

K068155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Búranová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rímska 2137/1, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/338/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/338/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr.Marieta Katona so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu Helena
Búranová, nar. 20.06.1957, Rímska 2137/1, 92705 Šaľa, týmto oznamujem všetkým účastníkom konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená dňa 17.01.2020 prihláška veriteľa EOS KSI Slovensko,
s.r.o., Pajštúnska 5, 85102 Bratislava , IČO : 35724803 celkovej výške 1.162,50 EUR. V súlade s ustanovením §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR bola dňa 03.09.2020 prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod poradovým číslom 4 .
V Dun.Strede, 07.09.2020
JUDr. Marieta Katona - správca
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K068156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Trávničková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 2400/28, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/137/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/137/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Mária Trávničková, narodená 18.12.1968, trvale bytom Gaštanová 2400/28,
920 01 Hlohovec, štátny občan SR, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje

K068157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madigar Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Martina 1716 / 9, 908 51 Holíč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/179/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/179/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II. kolo ponukového konania – hnuteľný majetok
Správkyňa dlžníka Miroslav Madigar, nar. 05.11.1952, trvale bytom Námestie sv. Martina 1716/9, 908 51 Holíč,
týmto podľa ust. §167p ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
vyhlasujem II. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej
podstaty zverejnenom dňa 11.08.2020 v Obchodnom vestníku č. 154/2020 ako:
súpisová zložka č. 1: osobný automobil zn. Renault Marea Weekend, r.v. 1996, farby modrá metalíza, EČV:
TO180EA, nepojazdné, v opotrebovanom stave, v súpisovej hodnote 100,- €.
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 21.09.2020 do 15.00 hod. poštou alebo osobne na
adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu JUDr. Barbora Volárová so sídlom Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 36OdK/179/2020 Madigar - neotvárať“.
1. Ponuka musí obsahovať:
- meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (kópia občianskeho preukazu), príp. obchodné meno, sídlo, IČO
(kópia živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra), doklad preukazujúci zloženie zábezpeky na účet
správcu, podpis záujemcu, vyhlásenie, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky, špecifikáciu majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podľa čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny. Záujemca musí uviesť číslo účtu, na ktorý správca zašle
späť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak ponuka bude správcom vyhodnotená ako
neúspešná, resp. sa na ňu nebude prihliadať.
2. Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet
správcu vedený v Raiffeisen banke, IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590 pod VS: 361792020, pričom
doklad o jej zložení musí byť prílohou písomnej ponuky.
3. Na ponuku bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.
4. Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnakú
súpisovú zložku predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje
svoj súhlas byť viazaný podmienkami tohto ponukového konania.
5. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk, pričom o výsledku
ponukového konania upovedomí len úspešného záujemcu. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný
záznam. Záujemcu, ktorého záväzná ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 dní.
6. Správca uzatvorí zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si vec preberie
v stave, v akom stojí a leží, na vlastné náklady.
7. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom
označený bankový účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky v prípade, ak s odbornou starostlivosťou
posúdi, že predložené ponuky sú nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane
nízka.
V Piešťanoch dňa 07.09.2020
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K068158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sänger Zdeno
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 293 / 47, 919 25 Šúrovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/168/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/168/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II. kolo ponukového konania – hnuteľný majetok
Správkyňa dlžníka Zdeno Sänger, nar. 30.06.1957, trvale bytom Hlavná 293/47, 919 25 Šúrovce, týmto podľa ust.
§167p ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasujem II. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty
zverejnenom dňa 29.07.2020 v Obchodnom vestníku č. 145/2020 ako:
súpisová zložka č. 1: osobný automobil zn. Renault Laguna, EČV: TT264EF, r.v. 2002, farby šedej, nepojazdné,
v opotrebovanom stave, v súpisovej hodnote 100,- €.
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 21.09.2020 do 15.00 hod. poštou alebo osobne na
adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu JUDr. Barbora Volárová so sídlom Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 25OdK/168/2020 Sänger - neotvárať“.
1. Ponuka musí obsahovať:
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- meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (kópia občianskeho preukazu), príp. obchodné meno, sídlo, IČO
(kópia živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra), doklad preukazujúci zloženie zábezpeky na účet
správcu, podpis záujemcu, vyhlásenie, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky, špecifikáciu majetku
podľa čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny. Záujemca musí uviesť číslo účtu, na ktorý správca zašle
späť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak ponuka bude správcom vyhodnotená ako
neúspešná, resp. sa na ňu nebude prihliadať.
2. Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet
správcu vedený v Raiffeisen banke, IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590 pod VS: 251682020, pričom
doklad o jej zložení musí byť prílohou písomnej ponuky.
3. Na ponuku bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.
4. Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnakú
súpisovú zložku predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje
svoj súhlas byť viazaný podmienkami tohto ponukového konania ako aj súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov.
5. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk, pričom o výsledku
ponukového konania upovedomí len úspešného záujemcu. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný
záznam. Záujemcu, ktorého záväzná ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 dní.
6. Správca uzatvorí zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si vec preberie
v stave, v akom stojí a leží, na vlastné náklady.
7. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom
označený bankový účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky v prípade, ak s odbornou starostlivosťou
posúdi, že predložené ponuky sú nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane
nízka.
V Piešťanoch dňa 07.09.2020
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K068159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Honza Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 336 / 14, 920 03 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/142/2020 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/142/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

III. kolo ponukového konania – hnuteľný majetok
Správkyňa dlžníka Pavol Honza, nar. 11.06.1963, trvale bytom Mlynská 336/14, 920 03 Hlohovec - Šulekovo,
týmto podľa ust. §167p ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
vyhlasujem III. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zapísaného v súpise majetku
všeobecnej podstaty zverejnenom dňa 20.07.2020 v Obchodnom vestníku č. 138/2020 ako:
• súpisová zložka č. 1: strelná zbraň: Guľovnica opakovacia zn. A. Uberti, kaliber: 38 special, výr. č. 97397, typ:
WINCHESTER 1866, rok výroby neznámy, stav: zachovalá, v hodnote 400,- €;
• súpisová zložka č. 2: strelná zbraň: Malokalibrovka opakovacia zn. Henry, kaliber: 22 long rifle, výr. č.
428112H, typ: HENRY H 001, rok výroby neznámy, stav: opotrebovaná, v súpisovej hodnote 150,- €;
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• súpisová zložka č. 3: strelná zbraň: Revolver zn. A. Uberti, kaliber: 357 magnum, výr. č. J00828, typ: S.A.A
/colt/, rok výroby neznámy, stav: opotrebovaná, v súpisovej hodnote 80,- €;
• súpisová zložka č. 4: strelná zbraň: Revolver zn. A. Uberti, kaliber: 38 special, výr. č. J20448, typ: 1873
CATTLEMAN, rok výroby neznámy, stav: zachovalá, v súpisovej hodnote 150,- €;
• súpisová zložka č. 5: strelná zbraň: Perkusný revolver zn. F.LLI PIETTA, kaliber: 36, výr. č. 322318, typ: 1851
NAVY, rok výroby neznámy, stav: opotrebovaná, v súpisovej hodnote 30,- €;
• súpisová zložka č. 6: strelná zbraň: Perkusný revolver zn. F. LLI PIETTA, kaliber: 44, výr. č. R263097, typ:
Remington, rok výroby neznámy, stav: opotrebovaná v súpisovej hodnote 30,- €;
• súpisová zložka č. 7: strelná zbraň: Broková dvojka, kaliber: 12/12 výr. č. 1090350, typ: ZP 47, rok výroby cca
1990, stav: opotrebovaná, v súpisovej hodnote 50,- €.

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote do 21.09.2020 do 15.00 hod. poštou alebo osobne na
adrese kancelárie správcu – Kancelária správcu JUDr. Barbora Volárová so sídlom Kukučínova č. 11, 921 01
Piešťany v neporušenej zalepenej obálke s označením „Ponuka 25OdK/142/2020 Honza - neotvárať“.
1. Ponuka musí obsahovať:
- meno a priezvisko záujemcu, dátum narodenia (spolu s predloženou kópiou občianskeho preukazu), príp.
obchodné meno, sídlo, IČO (spolu s predloženou kópiou živnostenského listu resp. výpisu z obchodného registra),
doklad preukazujúci zloženie zábezpeky na účet správcu, podpis záujemcu, vyhlásenie, že záujemca nemá voči
dlžníkovi žiadne záväzky, špecifikáciu majetku podľa čísla súpisovej zložky a výšku ponúkanej ceny. Záujemca
uvedie číslo účtu, na ktorý správca zašle späť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak ponuka
bude správcom vyhodnotená ako neúspešná, resp. sa na ňu nebude prihliadať.
2. Predkladateľ cenovej ponuky musí predložiť spolu s cenovou ponukou aj kópiu zbrojného preukazu alebo
zbrojnej licencie. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy s víťazom ponukového konania je platné
nákupné povolenie podľa osobitného predpisu (zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v
znení neskorších predpisov). Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu
predaja musí byť aj úradne osvedčená kópia zbrojného preukazu záujemcu alebo zbrojnej licencie
záujemcu.
3. Záloha vo výške 100% ponúknutej kúpnej ceny musí byť zložená ku dňu predloženia ponuky na účet
správcu vedený v Raiffeisen banke, IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590 pod VS: 251422020, pričom
doklad o jej zložení musí byť prílohou písomnej ponuky.
4. Na ponuku záujemcu bez zloženia zálohy, príp. doručenú po určenej lehote správca neprihliada.
5. Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii
a všetky ostatné administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať
kupujúci.
6. Záväznú ponuku nemožno dodatočne meniť, dopĺňať ani vziať späť, záujemca je ňou viazaný do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku na rovnakú
súpisovú zložku predávaného majetku. Predložením ponuky do ponukového konania záujemca vyjadruje
svoj súhlas byť viazaný podmienkami tohto ponukového konania ako aj súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov.
7. Správca vyhodnotí ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie ponúk, pričom o výsledku
ponukového konania upovedomí len úspešného záujemcu. O vyhodnotení ponúk správca spíše úradný
záznam. Záujemcu, ktorého záväzná ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, správca vyzve na
uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 dní.
8. Správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom s najvyššou ponukou a úspešný záujemca si vec preberie
v stave, v akom stojí a leží, na vlastné náklady.
9. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom
označený bankový účet bez zbytočného odkladu po skončení ponukového konania.
10. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky záväzné ponuky v prípade, ak s odbornou starostlivosťou
posúdi, že predložené ponuky sú nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane
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nízka.
V Piešťanoch dňa 07.09.2020
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K068160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sramo Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezová pod Bradlom, korešp.: Mestský úr -, 906 13 Brezová pod
Bradlom, korešp.: Mestský úr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/277/2020 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/277/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Norbert Sramo, nar. 4.7.1996, trvale bytom Brezová pod Bradlom, vyhlasuje v zmysle §
167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 2. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného
a nehnuteľného majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu. Predaj sa realizuje samostatne na každú
vec.
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky je hnuteľný a nehnuteľný majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty a to:
HNUTEĽNÝ MAJETOK
SZL č. 1.
Druh:

motorové vozidlo Volkswagen GOLF

AB HATCHBACK 5DV.,

Typ 1HXO-A/-/-

Farba:

biela

Rok výroby:

11.11.1996

VIN

WVWZZZ1HZVD112726

EČ

MY241BJ

Podiel

1/1

MV je aktuálne nepojazdné, má platnú EK a STK do februára 2021

Nehnuteľný majetok:

SZL č. 2
1. POZEMOK:
druh: záhrady

výmera m2: 130

cena: 150,- €
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Konkurzy a reštrukturalizácie
parc. reg.“E“, č.: 15/2
spoluvlastnícky podiel:

1/56

Deň vydania: 10.09.2020
číslo LV: 74
štát: SR

Podmienky ponukového konania:
Termín na zaslanie ponuky
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 28.9.2020 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín). Ponuku je potrebné zaslať v
zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Sramo – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky predložené alebo
doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
Ohliadka vozidla a nehnuteľnosti je možná po dohode so správcom (MT 0903460299).
Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. telefónne číslo a mailová
adresa). V lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 28.9.2020 musí byť zložená resp. pripísaná na účet
správcu záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
V zmysle § 167p ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511 (do správy pre prijímateľa uviesť „záloha Sramo“)
Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 28.9.2020 o 14,15 hod., o čom správca vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Neprimerane nízku cenu môže správca odmietnuť. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako
úspešný, je povinný do 10 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť
kúpnu zmluvu so správcom. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi, za predpokladu, že
si oprávnená osoba neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10 pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 7.9.2020
JUDr. Darina Válková, 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

175

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

K068161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kulifaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinská 1333/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/354/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/354/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Ján Kulifaj, nar. 22.08.1984, trvale bytom Slatinská 1333/2, 957 01
Bánovce nad Bebravou týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci
konkurzného konania sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 042/4260565.

JUDr. Róbert Fatura, správca

K068162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kulifaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinská 1333/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/354/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/354/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Ján Kulifaj, nar. 22.08.1984, trvale bytom Slatinská 1333/2, 957 01
Bánovce nad Bebravou v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok
na trovy konania je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK87 1100 0000 0029 3521 7095.

Preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok, vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo
do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 403520 ako špecifického symbolu.
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JUDr. Róbert Fatura, správca

K068163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kulifaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatinská 1333/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/354/2020 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/354/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vec: Informácia pre zahraničných veriteľov o konkurznom konaní

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/354/2020-15 zo dňa 17.08.2020, ktoré bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 163/2020 dňa 24.08.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Ján Kulifaj, nar. 22.08.1984, trvale bytom Slatinská 1333/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou, a zároveň som
bol ustanovený do funkcie správcu.
Podľa ustanovenia § 167l zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. (ďalej len „ZKR“) Veriteľ (§
166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. 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.
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). 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). 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). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. 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).
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.
Táto správa bola vyhotovená pre veriteľov, ktorých bydlisko alebo sídlo nie je zrejmé z obchodnej evidencie
úpadcu.

JUDr. Róbert Fatura
Správca konkurznej podstaty
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RE: Information to the foreign creditors about bankruptcy

By the Decision passed by the District Court in Trenčín No. 38OdK/354/2020-15 on the 17.08.2020 and
promulgated in the Commercial bulletin No. OV
163/2020 from 24.08.2020 was proclaimed bankruptcy of the
bankrupt Ján Kulifaj, born. 22.08.1984, living in Slatinská 1333/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou and
simultaneously appointed JUDr. Róbert Fatura as the bankruptcy administrator.

According to § 167l of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralisation Act as amended (onwards only
„BRA“) creditor (§ 166a a 166c), has the right to sign up for bankruptcy until the intention to compile the yield
schedule is noticed in the Commercial bulletin by the bankruptcy administrator. The Claim must be lodged in one
copy to the bankruptcy administrator within the term of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure. If the Claim is lodged after that term, the Claim is taken into account, but the Creditor cannot realise
his vote.
The Claim has to be lodged on the prescribed form and must contain the basic requisites, otherwise the Claim will
be disregarded. These requisites are: a) name, surname and residence or business name and the address of
creditor, b) name, surname and residence or business name and the address of debtor, c) the legal cause of the
claim, d) ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate, e) the amount of the principal
and the interests, f) date and sign (§ 29 ods. 1 BRA). Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. The Creditor who is the Accountant unit makes
a statement whether he has the Claim in the accounting, in what extent, or the reasons why not. (§ 29 ods. 6
BRA). The claim has to be lodged in currency named as EUR. 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 this fact must be noticed to the bankruptcy administrator in writing,
otherwise the documments for the Creditor will only be published in the Commercial bulletin. (§ 29 ods. 8 BRA).
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.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.

JUDr. Róbert Fatura
bankruptcy administrator

K068164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dado
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/348/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/348/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Peter Dado, nar. 12.06.1973, trvale bytom 971 01 Prievidza (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/348/2020-19 zo dňa 17.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the Europen Parlament and of the Council of May 20th 2015,
as the bankruptcy trustee of the Debtor : Peter Dado, born on Juny 12th 1973, address 971 01 Prievidza
(hereinafter referred to as "Debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Trencin, No. 40OdK/348/2020-19 dated August 17th 2020 bankruptcy procedure was declared on the
estate of Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 162/2020 dňa
21.08.2020. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.05.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.

This resolution of the District Court was published OV No. 162/2020 dated August 21th 2020. The
resolution became valid dated August 22th 2020. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
40OdK/348/2020. 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 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 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. Karol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Trenčín (District Court Trencin), Piaristická
27, 911 08 Trencin, Slovak Republic, to the No. 40OdK/348/2020. 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 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.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimate of his registration according to the article 29 of the
BRA.

JUDr. Karol Porubčin, správca
JUDr. Karol Porubčin, trustee of the bankrupt.

K068165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dado
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/348/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/348/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 17.08.2020, sp. zn. 40OdK/348/2020-19, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 162/2020 dňa 21.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Peter Dado,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nar. 12.06.1973, trvale bytom 971 01 Prievidza a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.
Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu: S297.

Týmto správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

JUDr. Karol Porubčin - správca

K068166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dado
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 1, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/348/2020-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/348/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Karol Porubčin, správca so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení
konkurzom, vyhláseným na majetok dlžníka: Peter Dado, nar. 12.06.1973, trvale bytom 971 01 Prievidza.
Účet je vedený v ČSOB, a. s.: SK05 7500 0000 0040 2592 9084.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K068167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Živčic Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 14/2/13 -, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/379/2020 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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40OdK/379/2020
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

K068168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Živčic Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 14/2/13 -, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/379/2020 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/379/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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

K068169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mjartan Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cigeľ 0, 971 01 Cigeľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/715/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/715/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 38OdK/715/2019-17 zo dňa 21.11.2019, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 229/2019 zo dňa 21.11.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu
Tibor Mjartan, nar.21.01.1970, trvale bytom Cigeľ, 971 01 Cigeľ, a bola som ustanovená do funkcie 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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V zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem druhé kolo ponukového konania
na predaj nižšie špecifikovaného majetku úpadcu, zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 146/2020 zo dňa 30.07.2020.

I.

Informácie o ponukovom konaní
a. Poradie ponukového konania: druhé
b. Predmet ponukového konania:

Podiel na zastavaných plochách a nádvoriach, lesných pozemkoch a trvalých trávnych porastoch, ktoré sú
spoločnou nehnuteľnosťou, špecifikované nižšie, zapísané v súpise majetku, s celkovou hodnotou zložiek majetku
6250,53 €.

Súp.č.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Súp.č.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Popis majetku
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Trvalé trávne porasty
Zastavané plochy a nádvoria
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Zastavané plochy a nádvoria
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Popis majetku
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Zastavané plochy a nádvoria
Trvalé trávne porasty
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty

Podstata
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
Podstata
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná

Kat. územie
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Kat. územie
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ

Číslo LV
1189
1189
1189
1189
1189
1189
1189
1189
1189
1189
1189
1189
1189
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
Číslo LV
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314

Číslo parcely
422/4
422/5
1446/2
1455
1503
1506
2582/3
2604
2605
2606
2607/2
2627/2
2629/2
1413/5
1417/9
1417/10
1417/11
1417/12
1417/14
1417/26
1417/27
1417/28
1417/29
1417/30
1417/32
1417/34
Číslo parcely
1417/36
1417/43
1483/19
1483/20
1483/22
1483/23
1483/27
1483/28
1483/29
1364
1366
1371
1372/1
1372/2

Podiel
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
Podiel
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Súp.č.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Ostatné plochy
Orná pôda
Trvalé trávne porasty
Popis majetku
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Ostatné plochy
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
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všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
Podstata
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná

Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Kat. územie
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ

1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
Číslo LV
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
1314
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1374/2
1374/3
1375
1376
1377
1380
1397
1412
1426
1428
1429
1430
1431
1432
1442
1443
1445/1
1486
1521
1525
1526
1534
1535/1
1537
1588
1589
1607
1610/1
Číslo parcely
1610/2
1615/1
1616
1633
1661/1
1661/2
1679
1681/1
1683/2
1688
1690
1698
1713
1725
1728
1758/1
1769
1772/2
1786/4
1788
1813
1814
1821
1825
1827
1828
2355
2356
2405/1
2405/2
2563
2564
2565/1
2565/2

225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
Podiel
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
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106
107
108
109
110
111
112
113
Súp.č.

Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Popis majetku

všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
Podstata

Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Kat. územie

1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
Číslo LV

1450
1457/1
1457/2
1457/3
1457/4
1457/5
1615/2
1668
Číslo parcely

225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
Podiel

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty
Trvalé trávne porasty

všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná
všeobecná

Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ
Cigeľ

1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343

1683/1
1684
1685
1691
1714
1723
1760
1786/3
1793
1795
1797

225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800
225/151800

c.

Vyhlasovateľ: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica
nad Váhom, správca majetku úpadcu: Tibor Mjartan, nar.21.01.1970, trvale bytom Cigeľ, 971
01 Cigeľ.
d. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 23.09.2020 do 13,00 hod.
e. Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: asistent@benetax.sk.
II. Spôsob predkladania záväzných ponúk:
c. Záujemca: môže byť fyzická alebo právnická osoba.
d. Náležitosti ponuky: ponuka musí byť písomná, datovaná, riadne podpísaná a musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu pri fyzickej osobe; názov, sídlo
a IČO pri právnickej osobe; údaje o bankovom spojení (číslo účtu v tvare IBAN); telefonické, príp.
mailové spojenie; označenie predmetu kúpy; ponúknutú kúpnu cenu; doklad preukazujúci
zaplatenie zálohy ponúknutej kúpnej ceny na určený účet správcu; fotokópiu občianskeho
preukazu pri fyzickej osobe; fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s
fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby pri
právnickej osobe.
e. Adresa na doručovanie ponúk: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská
354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom resp. elektronická schránka Správca – Krausová Beata, Ing.
f. Predkladanie záväzných ponúk: ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná a bez akýchkoľvek
podmienok. Ponuka musí byť doručená správcovi v lehote určenej v bode I. písm. d. najneskôr do
13:00 hod. daného dňa, a to v zalepenej obálke s výrazným označením „38OdK/715/2019NEOTVÁRAŤ“ resp. s označením predmetu elektronickej správy „38OdK/715/2019NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito
podmienkami ponukového konania sa neprihliada. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným
záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je
suma za odkúpenie hnuteľného majetku úpadcu najvyššia.
III. Záloha
c. Výška zálohy: v zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých bola uhradená
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
d. Lehota: záujemca je povinný zložiť zálohu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
ktorá je určená v bodoch vyššie.
e. Účet správcu: zálohu je potrebné uhradiť na účet správcu číslo SK03 8360 5207 0042 0516
4875, s použitím variabilného symbolu: 387152019. Do poznámky záujemca uvedie svoje meno
a priezvisko, príp. názov spoločnosti.
f. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej záväznej
ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
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IV. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk
c. Vyhodnotenie ponúk: na ponuky, ktoré nemajú všetky náležitosti a ku ktorým neboli priložené
požadované doklady sa nebude prihliadať. Taktiež na ponuky doručené správcovi po uplynutí
lehoty sa nebude prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku
predloženú ponuku.
d. Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu najneskôr nasledujúci pracovný deň po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk.
e. Kritériá: rozhodujúcim a jediným kritériom je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Všetky náklady súvisiace
s prevodom, prevzatím a prepravou majetku znáša úspešný záujemca.
f. Víťaz ponukového konania:
víťaza ponukového konania bude správca kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v ponuke
do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v prípade, že oprávnená osoba uvedená v § 167r ods. 4 ZKR
v súlade s § 167r ods. 2 ZKR nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, najneskôr do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty podľa § 167r ods. 2 ZKR
s ním uzatvorí kúpnu zmluvu.

V Dubnici nad Váhom, dňa 07.09.2020

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K068170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Kostolom 762/1, 914 42 Horné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/47/2020 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/47/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka Vladimír Benko, nar. 1.12.1967, trvale bytom Za kostolom 762/1,
914 42 Horné Srnie, občan SR (ďalej len „dlžník“), na ktorého majetok Uznesením Okresný súd Trenčín dňa
31.1.2020, sp. zn. 40OdK/47/2020-17, ktoré bolo publikované v OV č. 26/2020 pod č. K011336, dňa 7.2.2020 bol
vyhlásený konkurz, týmto v zmysle § 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty. Po
zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca 0905 530 973, dusan@divko.sk

K068171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Legáth, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianske Jastrabie 433, 913 22 Trenčianske Jastrabie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/174/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/174/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Fraňo, so sídlom J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaný v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S445, ako správca dlžníka : Ing. Pavel Legáth, nar.
20.04.1963, trvale bytom 913 22 Trenčianske Jastrabie 433, týmto oznamuje, že dlžník podľa zoznamu majetku
zo dňa 17.01.2019 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, z písomnej výpovede dlžníka zo dňa 19.07.2019
a zo zisťovania majetku dlžníka správcom podľa § 166i ZKR, je vlastníkom hnuteľného a nehnuteľného majetku
zverejneného v Obchodnom vestníku č. 141/2019 dňa 24.07.2019:
Všeobecná podstata:
NISSAN X-Trail T30,Osobné motorové vozidlo, Farba: šedá metalíza, EČV: TN 846BI, Najazdené: 350.000 km,
Rok výroby: 2003, Výrobné číslo: JN1TENT30U0040400.
Brat dlžníka Petr Legáth, nar. 22.08.1964, bytom Na Příčnici č. p. 880/25, 739 32 Vratimov, okres Ostrava –
Město, ČR, využil právo blízkej osoby vykúpiť majetok dlžníka z konkurznej podstaty zmysle § 167r ZKR ods. 1 a
nasl. a uhradil na účet správcu kúpnu cenu vo výške 400.- Eur.
Výťažok z predaja bol znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to o nevyhnutné výdavky správcu spojené
s vedením konkurzu, ktoré prevyšujú sumu 400,- Eur.
Oddelená podstata:
Majetok úpadcu patriaci do oddelenej podstaty a to položka č. 1 – 5 bol speňažený a úspešným záujemcom sa
stal Slovak Estate, s.r.o. Tallerova 4, 811 01 Bratislava, IČO: 50050907 s ponukou vo výške 515,- Eur.
Výťažok z predaja bol znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to o nevyhnutné výdavky správcu spojené
s vedením konkurzu, ktoré prevyšujú sumu 515,- Eur.
Na základe týchto skutočností, nie je možné ani sčasti uspokojiť pohľadávky prihlásených veriteľov a podľa §
167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§167t ods. 1 ZKR). Preto v Obchodnom
vestníku správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Ing. Pavel Legáth, nar. 20.04.1963, trvale
bytom 913 22 Trenčianske Jastrabie 433, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka : Ing. Pavel Legáth, nar. 20.04.1963, trvale
bytom 913 22 Trenčianske Jastrabie 433 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K068172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Znášik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slatina nad Bebravou 162, 956 53 Slatina nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/174/2020 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/174/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 10.07.2019, č.k. 38OdK/174/2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 73/2020 dňa 16.04.2020, som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka:
Ján Znášik, 02.11.1980, trvale bytom 956 53 Slatina nad Bebravou 162, SR (ďalej len „Dlžník“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) :
1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,. Že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenie uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Ján Znášik, 02.11.1980, trvale bytom 956 53 Slatina nad Bebravou 162, SR sa končí z dôvodu splnenia
rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K068173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macháčik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť SNP 135/35 -, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/931/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/931/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
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Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

( podľa § 17 zákona číslo 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti ( Notársky poriadok ) v znení neskorších predpisov )
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Článok I.
Navrhovateľ dražby

1. Navrhovateľ opakovanej dobrovoľnej dražby ( ďalej len ako: „dražba“ ) je správca v konkurznom
konaní dlžníka: Peter Macháčik, trvale bytom: Štvrť SNP 135/35, 914 51 Trenčianske Teplice,
Slovenská republika, nar.: 09.10.1977, konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín, sp. zn.:
38OdK/931/2019, a to:

Správca:

Ďalej len ako:

Mgr. Branislav Zemanovič
Registrované sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO:
41 441 770
Registrácia:
Zoznam správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510
správca dlžníka:
Meno a priezvisko:
Peter Macháčik
Bydlisko:
Štvrť SNP 135/35, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika
Dátum narodenia:
09.10.1977
Sp. zn.:
38OdK/931/2019
„navrhovateľ dražby“
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Článok II.
Dražobník

2.1
Dražobníkom je správca v zmysle ustanovenia § 167o 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“), a to:

Správca:

Ďalej len ako:

Mgr. Branislav Zemanovič
Registrované sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO:
41 441 770
Registrácia:
Zoznam správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1510
„dražobník“

Článok III.
Určenie poradia a povahy konanej dražby

3.1
V zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že dražba je
vyhlasovaná ako opakovaná podľa § 22 zákona o dobrovoľných dražbách. Dražba nemá povahu dražby
spoločnej.

Článok IV.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby

4.1 Dražba sa uskutoční dňa 01 .10.2020 so začiatkom o 10:00 hod. Miestom konania dražby je: Piaristická 44,
911 01 Trenčín, Slovenská republika, Notársky úrad Notárskeho spoločenstva Zuzany a Andrey Karasových,
budova IURIS House, 3. poschodie, dv. č. 309. Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, bude
účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím dražby.

Článok V.
Označenie predmetu dražby

5.1
Predmet dražby predstavuje súbor vecí uvedených nižšie, ako celok, a to nehnuteľný majetok vo
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, nachádzajúci sa v katastrálnom území Trenčianske Teplice, obec:
Trenčianske Teplice, okres: Trenčín zapísaný na LV č. 2124 katastrálneho odboru Okresného úradu Trenčín, a to:
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1.
Nehnuteľnosť:
Vchod:
Poschodie:
Súpisné číslo bytového domu:
Postavený na parcele číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh stavby:
Popis stavby:
List vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Okres:
Vlastnícky podiel:
Podiel na spoločných častiach a zariadeniach:
Adresa:
2.
Nehnuteľnosť:
Parcelné číslo:
Výmera ( v m2 ):
Druh pozemku:
Lista vlastníctva č.:
Štát:
Obec:
Katastrálne územie:
Okres:
Vlastnícky podiel:
Adresa:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

Byt číslo 8
35
1
135
1773
415
Bytový dom
Bytový dom
2124
Slovenská republika
Trenčianske Teplice
Trenčianske Teplice
Trenčín
1/1 celku
69/2773 celku
Štvrť SNP 135/35, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika
Pozemok parcely registra „C“
1773
415
zastavaná plocha a nádvorie
2124
Slovenská republika
Trenčianske Teplice
Trenčianske Teplice
Trenčín
69/2773 celku
Štvrť SNP 135/35, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika

Článok VI.
Opis a stav predmetu dražby

6.1
Byt č.8 sa nachádza na prvom poschodí (2.NP) v bytovom dome súp.č. 135. Ide o 11 podlažný dom
(suterén, prízemie a 9 poschodí), postavený na betónových základoch z plošných panelových dielcov bez
zateplenia. Do užívania bol daný v roku 1968. Vek stavby bol stanovený na základe predloženého potvrdenia,
ktoré je prevzaté z vedľajšieho byt. domu s.č. 134. Prístup k nehnuteľnosti je z odbočky z hlavnej miestnej
komunikácie, ktorá vedie na sídlisko SNP. Bytový dom je umiestnený v tesnej blízkosti obchodu s potravinami.
Dom má jeden hlavný vchod a dva osobné výťahy. Zastrešenie domu je riešené plochou strechou. Klampiarske
konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vstupné dvere do domu sú plastové s presklením otvárané elektronickým
vrátnikom pomocou telefónnych aparátov, ktoré sú umiestnené v jednotlivých bytoch. Okná v spoločných častiach
domu - plastové. V roku 2013 boli podľa údajov vlastníkov vymenené rozvody vody a plynu, ktoré sú vedené v
jadrách. Dom je napojený na všetky verejné inžinierske siete a to konkrétne : voda, kanalizácia, plyn, elektro. Byt
č. 8 sa v deň obhliadky využíval na bývanie. Iné využitie ako na bývanie sa nedá predpokladať.

6.2
Spoločné časti domu: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelie, vchody, schodiská,
vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Spoločné zariadenia domu: STA, bleskozvod,
vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo domu a
slúžia výlučne domu, v ktorom je oceňovaný byt umiestnený, miestnosť pre merač, sušiarne, manglovne, výťahy,
ventilačná šachta, práčovne, ostatné spoločné priestory, meracia a regulačná technika pokiaľ táto nie je vo
vlastníctve iných právnických osôb. Byt má vypočítanú výmeru 69,36 m2 ( + balkón 3,29 m2 a loggia: 2,80 m2 ).
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6.3
Byt č. 8 je trojizbový v pôvodnom stave z obdobia výstavby s novou kuchynskou linkou. Byt pozostáva z
nasledovných miestností: chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa, izba, izba, obývacia izba. Príslušenstvo bytu tvorí
pivnica umiestnená v suteréne domu. Podlahy : v kuchyni - laminátová plávajúca podlaha, v chodbe, v kúpeľni a
vo WC - keramická dlažba, v izbách - parkety + koberec. V kuchyni sa nachádza nová kuchynská linka s
nerezovým dvojdrezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, plynový sporák s elektrickou rúrou a
digestorom. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka. Bytové jadro je murované.
V kúpeľni sa nachádza smaltovaná vaňa a keramické umývadlo. Vodovodné batérie sú nerezové pákové.
Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane. Vo WC sa nachádza WC so spodnou
nádržkou bez umývadla. Keramický obklad je vyhotovený. Vnútorné úpravy povrchov - vápenné omietky hladké.
Okná sú v byte zdvojené v drevenom ráme s medziokennými žalúziami. Dvere hladké plné aj s čiastočným
presklením. Radiátory sú liatinové s meračmi tepla a novými termoregulačnými hlavicami. Byt bol v deň obhliadky
v dobrom technickom stave bez viditeľných trhlín a prasklín, dobre udržiavaný.

6.4
Bytový dom súp.č. 135 je postavený v blízkosti obchodu s potravinami v centrálnej časti sídliska SNP
v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. Oceňovaný byt č.8 sa nachádza na 1.poschodí (2.NP) v krajnej sekcii
domu. Na poschodí sa nachádzajú 4 byty. Celkovo bytov v dome 40. Prístup k nehnuteľnosti je z odbočky z
hlavnej
cesty
1.
triedy,
ktorá
vedie
do
centra
mesta
Trenčianske
Teplice. Odbočka je vedená v smere na sídlisko SNP. V dosahu 5 minút pešej chôdze sa nachádza autobusová
stanica a zástavka jednokoľajového vlaku, ktorý premáva na trati Tr. Teplice - Tr. Teplá a späť /vlak premáva len
príležitostne/. V dosahu do 10 minút pešej chôdze sa nachádza základná škola, materská škola, zdravotné
stredisko, obchodný dom Tesco a niekoľko menších prevádzok. Centrum kúpeľného mesta Trenčianske Teplice s
obchodmi
a
službami,
liečebný
dom
Krym
a
hotel
Slovakia s plavárňou a ďalšie liečebné domy, kino, pošta sú v dosahu cca 15 minút pešej chôdze. Do
krajského mesta Trenčín trvá cesta prímestskou autobusovou dopravou cca 20 -30 minút, autom za 15 minút.

Článok VII.
Práva a záväzky viažuce sa k predmetu dražby

7.1
Vlastníkom predmetu dražby sú fyzické osoby: Peter Macháčik, trvale bytom: Štvrť SNP, 135/35, 914 51
Trenčianske Teplice, Slovenská republika, nar.: 09.10.1977 a Denisa Macháčiková r. Šilhavá, Štvrť SNP 135/35,
Trenčianske Teplice, 914 51, Slovenská republika, nar. 07.09.1982, veľkosť spoluvlastníckeho podielu: 1/1 celku.

7.2
Voči predmetu dražby v čase vyhotovenia tohto oznámenia sú evidované ťarchy v zmysle výpisu
z dotknutého listu vlastníctva, a to:

·

V 3182/02-NA BYT Č.8-ZÁLOŽNÉ PRÁVO V ZMYSLE § 15 ZÁK.182/93 ZB.V PROSPECH OSTATNÝCH
VLASTNÍKOV - v.z.34/03 V 2358/16;

·

Záložné právo na byt č. 8 s podielom 69/2773 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
so súpisným číslom 135 na parc.č.1773 a na pozemku registra CKN parc.č.1773 v prospech Prima banka
Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31575951, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na
nehnuteľný majetok č. 0000000000295150 A, zo dňa 11.4.2016, v.z.262/16.

7.3
Voči predmetu dražby v čase vyhotovenia tohto oznámenia je evidovaná poznámka v zmysle výpisu
z dotknutého listu vlastníctva, a to:
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P 182/2020 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe, sp.zn. 931/2019 dražobník: Mgr. Branislav
Zemanovič, Piaristická 44 Trenčín, IČO: 41441770 na nehnut. byt. č. 8 s podielom na spoloč. častiach a
zariadeniach domu sč.135 na pozemku CKN parc. č. 1773 a na pozemok CKN parc.č.1773, zm.č.803/20.

Článok VIII.
Odhadnutá alebo zistená cena

8.1
Cena predmetu dražby bola stanovená odhadom správcu podľa § 167o ods. 2 ZKR, a to na sumu
72.400,00 EUR ( slovom: „sedemdesiatdvatisícštyristo eur a nula euro centov“ ).

Článok IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie

9.1
Najnižšie podanie je stanovené vo výške 72.000,00 EUR (slovom: „sedemdesiatdvatisíc eur a nula euro
centov“). Minimálne prihodenie je stanovené vo výške 500,00 EUR (slovom: „päťsto eur a nula euro centov“).

Článok X.
Dražobná zábezpeka

10.1 Dražobná zábezpeka sa požaduje, a to spôsobom a v rozsahu následne uvedenom:

Výška zábezpeky:
18.000,00 EUR ( slovom: „osemnásťtisíc eur a nula euro centov“ )
Spôsob
zloženia Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená bezhotovostným bankovým prevodom alebo
zábezpeky
vkladom na účet dražobníka, číslo účtu vo formáte IBAN: SK88 0900 0000 0050 3349 2737, vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., variabilný symbol vkladu: 389312019. Prípustné je aj zloženie bankovej zábezpeky hotovostne, vo
forme bankovej záruky, alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v oznámení o dražbe. Zloženie dražobnej
zábezpeky nie je možné šekom ani platobnou kartou.
Poznámka pri platbe: Meno, priezvisko resp. obchodné meno účastníka dražby
Lehota na zloženie Začína sa dňom zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí sa otvorením dražby.
dražobnej
zábezpeky:
Doklad preukazujúci Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky ( bankou potvrdený vklad v
zloženie dražobnej hotovosti s variabilným symbolom vkladu 389312019, výpis z účtu o odpísaní čiastky z účtu s variabilným symbolom
zábezpeky:
389312019,
záručné
listiny
osvedčujúce
bankovú
záruku ), notársku zápisnicu o úschove dražobnej zábezpeky.
Spôsob
vrátenia Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka bankovým prevodom v prospech účtu,
dražobnej
ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.
zábezpeky:
Hotovostné platby sa vracajú bezodkladne po skončení dražby alebo upustenia od dražby.

Článok XI.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

11.1 Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,00 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. Ak je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,00 EUR,
je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s
navrhovateľom dražby nedohodli inak. V prípade spoločnej dražby je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú
vydražením, ak nie je vyššia ako 3.300,00 EUR, hneď po udelení príklepu. Ak bola vydražiteľom zložená
dražobná zábezpeka vo forme listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu
dosiahnutú vydražením v plnej výške v lehote podľa § 26 ods. 4 až 5 ZoDD, dražobník je povinný bez zbytočného
odkladu po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vrátiť vydražiteľovi záručné listy.

Článok XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby veriteľovi

12.1 Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke
právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná
zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná
v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v
rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby. Ak ide o podnik, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami
z priemyselného a iného duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak
to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu
týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti,
vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. Ak ide o vydraženie podniku alebo jeho časti, ručí vlastník
podniku za splnenie záväzkov, ktoré prešli s prechodom práv k podniku alebo jeho časti na vydražiteľa.

12.2 Ak sa nespisuje notárska zápisnica osvedčujúca priebeh dražby, dražobník vydá bez zbytočného odkladu
vydražiteľovi, ktorý nadobudol vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby podľa § 27 ZoDD, písomné
potvrdenie o vydražení predmetu dražby. Písomné potvrdenie obsahuje označenie predmetu dražby,
predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, navrhovateľa dražby, ak nie je totožný s vlastníkom predmetu
dražby, dražobníka a vydražiteľa, súčasťou potvrdenia o vydražení musí byť doklad, z ktorého bude zrejmý dátum
a spôsob zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť alebo o
hnuteľnú vec, kde najnižšie podanie presiahne 33.193,92 EUR, dostane vydražiteľ dve vyhotovenia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice bez zbytočného odkladu. Ak ide o byt, dom alebo inú nehnuteľnosť, zašle dražobník
po zaplatení ceny predmetu dražby jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s
potvrdením o zaplatení bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému úradu. Súčasťou rovnopisu potvrdenia o
vydražení je rovnopis zápisnice o dražbe vrátane podpísaného rovnopisu oznámenia o dražbe ( podľa
§ 17 ods. 8 ZoDD ). To neplatí, ak sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou.

12.3 Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa
podmienok uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo
a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby,
bez zbytočného odkladu vydražiteľovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Ak ide o predmet
dražby podľa § 20 ods. 13, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v
oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka,
vydražiteľa a predmetu dražby najmä podrobný opis stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva
nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby. Ak ide o prechod práv voči tretím
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osobám, je dražobník povinný podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe oznámiť tento prechod tretím
osobám bez zbytočného odkladu. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastník
predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve
vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť
sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete
dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň
prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v
omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

12.4 V zmysle ustanovenia § 167r ods. 2 ZKR správca upozorňuje, že 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. Podľa ustanovenia § 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.

Článok XIII.
Notár osvedčujúci priebeh dražby

13.1 Za notára osvedčujúceho priebeh dražby bol zvolený: Mgr. Andrea Karasová, Piaristická 44, 911 01
Trenčín, Slovenská republika.

Článok XIV.
Obhliadka predmetu dražby

14.1 Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v dvoch termínoch (§ 13 ods. 2 zákona o dobrovoľných
dražbách), pričom prvá sa uskutoční dňa 25.09.2020 v čase od 14:00 do 15:00 hod. druhá sa uskutoční dňa
28.09.2020 v čase od 13:00 do 14:00 hod. Dražobník poukazuje na skutočnosť, že s obhliadkou predmetu dražby
nie je možné s výnimkou preukázania totožnosti spájať ďalšie podmienky; to neplatí o podmienkach spojených s
ochranou života a zdravia a podmienkach vyplývajúcich zo zákonom uloženej povinnosti zachovávať mlčanlivosť
a z povinností ustanovených osobitným predpisom.

14.2 Stretnutie záujemcov o obhliadku prebehne po oba dni 15 minút pred termínom obhliadky, pred predmetom
dražby. Účasť na obhliadke je odporúčané telefonicky dohodnúť v deň predchádzajúci termínu obhliadky do 15:00
hod. na telefónnom čísle: ( +421 ) 902 535 183.

Článok XV.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona 527/2002 o dobrovoľných dražbách
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15.1 V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona
o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby
určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov
odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide
o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý
pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj
po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok
týka (§ 23 zákona o dobrovoľných dražbách). Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 ods. 2 zákona o
dražbách, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. Účastníkmi
súdneho konania o neplatnosť dražby podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku podľa § 21 ods. 2 zákona o dražbách. Ak
vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby. O neplatnosti dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods. 5 zákona
o dražbách. Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30
dní spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam
uverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa §
17 ods. 3 o dražbách, dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti dražby.

Článok XVI.
Záver

16.1 Osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť
na dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené Zákonom č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov a dostavila sa s cieľom urobiť podanie.

v Trenčíne, dňa 07.09.2020

v Trenčíne, dňa 07.09.2020

..................................................
Mgr. Branislav Zemanovič
správca dlžníka: Peter Macháčik
číslo konania: 38OdK/931/2019
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

..................................................
Mgr. Branislav Zemanovič
dražobník

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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

197

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

K068174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Kostolom 762/1, 914 42 Horné Srnie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/47/2020 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/47/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
v konkurze dlžníka Vladimír Benko, nar. 1.12.1967.

1. Všeobecná časť
Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 31.1.2020, sp. zn. 40OdK/47/2020-17, ktoré bolo publikované v OV č.
26/2020 pod č. K011336, dňa 7.2.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Vladimír Benko, nar. 1.12.1967,
trvale bytom Za kostolom 762/1, 914 42 Horné Srnie, občan SR (ďalej len „dlžník“), v ktorom som bol OS TN
ustanovený za správcu, a ktorý vediem pod sp. zn. 40OdK/47/2020 S1227, týmto zverejňujem tento konečný
rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
V konkurze na majetok dlžníka Vladimír Benko, nar. 1.12.1967, sp. zn. 40OdK/47/2020 si prihlásili svoje
nezabezpečené pohľadávky 2 veritelia v celkovej sume 20879,23 € (ďalej len ako „veritelia“) a pohľadávky boli
zistené vo výške 20879,23 €.

Súpis majetku
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v obchodnom vestníku č. 44/2019, dňa 4.3.2020 pod č. K020166 a doplnený zverejnením v OV č.
44/2019, dňa 4.3.2020 pod č. K020167.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Konkurzom neboli vyvolané ani s ním nesúviseli žiadne spory.
Speňažovanie konkurznej podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne: majetok dlžníka, ktorý predstavoval spoluvlastnícke podiely
k nehnuteľnostiam zapísaných vo všeobecnej majetkovej podstate dlžníka zverejneného v obchodnom vestníku č.
44/2019, dňa 4.3.2020 pod č. K020166 a doplnený zverejnením v OV č. 44/2019, dňa 4.3.2020 pod č. K020167
bol odpredaný kúpnou zmluvou zo dňa 23.3.2020 v súlade s dodatkom č. 1 zo dňa 28.4.2020 a dodatkom č. 2 zo
dňa 22.5.2020 a v súlade § 167n ods. 1 druhá veta ZKR a § 167p ods. 1 ZKR víťazovi ponukového konania
Jozef Jurovatý, nar. 7.2.1949, ktoré bolo publikované v OV č. 44/2020, dňa 4.3.2020 pod č. K020172 a ktorého
vyhodnotenie bolo publikované v OV č. 56/2020, dňa 20.3.2020 pod č. K025328 za najvyššiu ponúknutú sumu
2893,00 € (slovom dvetisícosemstodeväťdesiattri eur).

2. Rozvrhová časť
Všeobecná podstata
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Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov z majetku všeobecnej
podstaty úpadcu vyhotovený podľa § 167u ZKR v spojitosti s § 167t ZKR.

Suma prihlásených pohľadávok:

20879,23
€
20879,23
€

Suma zistených pohľadávok:

Suma výťažku zo speňažovania:
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny náhrady nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti:
Spolu výťažok plus preddavok:

2893,00 €
500,00 €
3393,00 €

Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate:
(8 mesiacov po 30 eur paušálna náhrada za vedenie spisu – 240,- € x 1,2 -1 279,52
(DPH) = 288,- €, paušálna odmena správcu vo výške 500,- € vr. DPH, odmena správcu za speňažovanie 14% z pohľadávky + €
DPH – 2893*0,13* 1,2(DPH) = 486,02 €, súdny poplatok 0,2% - 5,50 €)

Suma na rozvrhnutie:

2 113,48 €

Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov:
P.č. Veriteľ
1
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
2
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Prihlásené pohľadávky spolu
Výnos spolu:

IČO
Zistené-spolu v EUR
30794536 20 808,32 €
35937874 70,91 €
20 879,23 €
2 113,48 €

%
99,66%
0,34%
100,00%

navrhovaný výnos k rozvrhu
2 106,30 €
7,18 €
2 113,48 €

Poučenie správcu: Podľa ustanovenia §167u ods.2 poslednej vety zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov náklady uspokojenia
nesie každý veriteľ sám. Na základe tejto skutočnosti bude od sumy pripadajúcej na uspokojenie veriteľa pri
realizácii rozvrhu odpočítaná suma poplatku za každý jednotlivý prevod finančných prostriedkov na účet/účty
veriteľa vo výške 0,20€, ako aj náklady na zistenie účtu/účtov veriteľa, na ktorý/ktoré majú byť finančné
prostriedky poukázané.
Zároveň týmto správca vyzýva vyššie uvedených veriteľov, aby na emailovú adresu: dusan@divko.sk
oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu v tvare IBAN prípadne variabilný symbol, na ktorý
budú z konečného rozvrhu výťažku poukázané finančné prostriedky pripadajúce na uspokojenie ich
pohľadávok.

V Pov. Bystrici, dňa 7.9.2020

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
správca

K068175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šiko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudolfa Jašíka 652 / 14, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1973
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/197/2020 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/197/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku
V právnej veci navrhovateľa – dlžníka Jozef Šiko, nar. 11.3.1973, trvale bytom Rudolfa Jašíka 652/14, 958 01
Partizánske, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“), bol Uznesením Okresného súdu Trenčín spis. zn.
40OdK/197/2020 zo dňa 23.04.2020, publikované v Obchodnom vestníku č. 82/2020 dňa 29.04.2020, právoplatné
dňa 30.04.2020, vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
Podľa ustanovenia § 167u odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) zverejňujem nasledovný konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty:
1.Všeobecná časť
Pohľadávky si v konkurze na majetok Dlžníka veritelia prihlásili nasledovne:
celková
suma v
EUR
prihl.
poradie

p. č. Veriteľ
Sociálna
poisťovňa,
29.
augusta 8 a 10,
1
813 63 Bratislava 254,39
– mestská časť
Staré Město, IČO:
30807484
Sociálna
poisťovňa,
29.
augusta 8 a 10,
2
813 63 Bratislava 327,21
– mestská časť
Staré Město, IČO:
30807484
Home
Credit
Slovakia,
a.s.,
Teplická
7434/147,921 22
Piešťany,
IČO:
36234176

3

právny dôvod

Rozhodnutie SP, pobočka Levice č. 700-1310518113-GC04/13 zo dňa 20.05.2013,
iná
právoplatné a vykonateľné 17.07.2013, vymáhané v exekúcii – Poistné na sociálne poistenie
pohľadávka podľa zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení nesk. predp. za úpadcu ako SZČO
vo výške 254,39 EUR

Rozhodnutie SP, pobočka Levice č. 700-1311335511-GC04/11 zo dňa 18.11.2011,
iná
právoplatné a vykonateľné 11.01.2012, vymáhané v exekúcii – Poistné na sociálne poistenie
pohľadávka podľa zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení nesk. predp. za úpadcu ako SZČO
vo výške 327,21 EUR

Dňa 09.05.2009 uzatvorili Veriteľ a Dlžník Úverovú zmluvu č. 3905023577 (ďalej len „ÚZ“),
ktorou sa Veriteľ zaviazal Dlžníkovi poskytnúť dohodnutý účelový úver v celkovej výške
3.000,00 EUR. Na základe ÚZ sa Dlžník zaviazal riadne a včas splácať Veriteľovi poskytnutý
úver v pravidelných mesačných splátkach vo výške 77,36 EUR v celkovom počte 84. V zmysle
§ 3 Hlavy 7 ÚP: „Klient je povinný celý čerpaný úver splatiť na požiadanie spoločnosti v
prípade že: a) klient sa oneskoril s platením aspoň dvoch splátok alebo sa oneskoril s
platením jednej splátky po dobu dlhšiu ako tri mesiace,“. Dlžník sa dostal do omeškania so
zaplatením viacerých splátok, čím sa stal splatným celý zostatok čerpaného úveru, pričom,
ako vyplýva z výzvy na splatenie celého úveru, splatnosť nastala ku dňu 28.04.2011, kedy
Veriteľ vyzval Dlžníka na úhradu dlžnej čiastky vo výške 3.941,81 EUR, a to v lehote 15 dní.
Dlžník napriek výzve Veriteľa svoj dlh neuhradil.
Dňa 22.04.2014 Okresný súd Partizánske
v konaní vedenom pod sp. zn. 21Ro/6/2014 vydal Platobný rozkaz, ktorým uložil Dlžníkovi ako
Odporcovi zaplatiť Veriteľovi ako Navrhovateľovi sumu vo výške 4.800,16 EUR spolu s
úrokom z omeškania vo výške 0,025 % denne zo sumy 3.743,78 EUR od 21.09.2013 do
zaplatenia a nahradiť trovy konania vo výške 288,00 EUR a trovy právneho zastúpenia vo
výške 429,07 EUR, a to všetko do 15 dní odo dňa doručenia Platobného rozkazu. Platobný
8
iná
rozkaz nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.05.2014.
Dňa 26.05.2016 podal
020,19 pohľadávka
Veriteľ ako Oprávnený Návrh na vykonanie exekúcie na ťarchu Dlžníka ako Povinného z
Platobného rozkazu na vymoženie dlžnej sumy vo výške 4.800,16 EUR spolu s úrokom z
omeškania vo výške 0,025% denne zo sumy 3.743,78 EUR od 21.09.2013 do zaplatenia a
trov konania vo výške 288,00 EUR titulom zaplateného súdneho poplatku a trov právneho
zastúpenia vo výške 429,07 EUR, trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní vo výške
225,76 EUR, poplatku zo žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie vo výške 16,50
EUR a ďalších trov exekučného konania vo výške 3,20 EUR za overenie listín – celkom 2
strany.
Dňa 12.09.2016 vydal súdom poverený exekútor JUDr. Martin Hermanovský
Upovedomenie o začatí exekúcie na vymoženie vyššie uvedenej istiny a príslušenstva. Dlžník
do
dnešného
dňa
neuhradil
Veriteľovi
jeho
pohľadávku.
Prílohy: : č. 1 Úverová zmluva č. 3905023577; č. 2 Výzva k splateniu celého úveru; č. 3
Poštový podací hárok; č. 4 Platobný rozkaz 21Ro/6/2014; č. 5 Návrh na vykonanie exekúcie;
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č. 6 Upovedomenie o začatí exekúcie; č. 7 Osvedčenie o registrácii; č. 8 Pokladničný doklad
za
overenie
listín;
č.
9
Plnomocenstvo
Blackside,
a.s.,
Plynárenská 7/A,
821 09 Bratislava,
IČO: 48191515

4

Pohľadávka vznikla z Úverovej zmluvy č. 103842 4 (nové č. 62799962) zo dňa 23.03.1998,
ktorou právny predchodca Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava poskytol
Omastovi Pavelovi úver vo výške 100.000,- Sk, za ktorú úpadca Jozef Šiko ručil (príloha č. 1).
Pohľadávka bola priznaná Platobným rozkazom Okresného súdu Martin č. k. 1Rob 2149/98 zo
dňa 17.11.1998, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 23.02.1999 (príloha č. 2).
Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 05.09.2002 uzatvorenej medzi postupcom:
Slovenská sporiteľňa, a.s. a postupníkom: Credit Clearing Center, a.s., naposledy so sídlom
Miletičova 21, Bratislava došlo k postúpeniu na postupníka (príloha č. 3). Na základe zmluvy o
7
iná
predaji časti podniku zo dňa 02.01.2014 uzatvorenej medzi predávajúcim: Credit Clearing
600,56 pohľadávka
Center, a.s. a kupujúcim: Bratislavská aukčná dražobná s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava
prešla pohľadávka na kupujúceho (príloha č. 4). Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok
zo dňa 06.03.2017 uzatvorenej medzi postupcom: Bratislavská aukčná dražobná, s.r.o. a
postupníkom: Silverside, a.s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava došlo k postúpeniu
pohľadávky na postupníka (príloha č. 5). Na základe zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa
01.04.2019 uzatvorenej medzi postupcom: Silverside, a.s. a postupníkom: Blackside, a.s.,
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava došlo k postúpeniu pohľadávky na postupníka (príloha č.
6).

Slovenská
republika
–
5
Krajský
súd
v
PO Bratislave,
39,83
ZPL Záhradnícka
10,
813 66 Bratislava,
IČO: 00215759

6
PO
ZPL

7
PO
ZPL

iná
Nezaplatené trovy trestného konania, na základe právoplatného a vykonateľného uznesenia
pohľadávka Okresného súdu Levice, sp. zn. 2T 152/04 zo dňa 28.02.2006

Sp.zn.: súčasného veriteľa: SCFH/3/2944 Dňa 2008-11-03 uzavrel dlžník s právnym
predchodcom Veriteľa spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. , IČO 35 923 130
Zmluvu č. 6056519 na základe ktorej poskytol dlžníkovi sumu vo výške 2833,5 EUR. Dlžník
KRUK Česká a
dlh nesplácal riadne a včas.
Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa
Slovenská
07.03.2013 uzavretej medzi Consumer Finance Holding, a.s. , IČO 35 923 130 a Secapital
republika
s.r.o.,
S.á.r.L. došlo k postúpeniu pohľadávky z uvedenej zmluvy, a to v celkovej výške 1716,79
Československé
EUR. Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.11.2018 uzavretej medzi
2
iná
armády
954/7,
Secapital S.á.r.L. a KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o. došlo k postúpeniu pohľadávky
653,13 pohľadávka
50003
Hradec
z uvedenej zmluvy a to na súčasného veriteľa. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vo výške
Králové,
Česká
2653,13 €, ktorá pozostáva z: - Istiny 1502,84 € - Ostatného príslušenstva vo výške 213,95 € republika,
IČO:
Úroku z omeškania vo výške 936,34 € Súčasný veriteľ splnomocnil JUDr. Jiřího Šmídu,
24785199
euroadvokáta, na všetky úkony súvisiace s vymáhaním pohľadávky. Bankové údaje
súčasného veriteľa sú: banka Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK9009000000005040199475
, VS: 6056519. Prílohy: - Výpis z obchodného registra veriteľa - Zmluva o úvere - Zmluva o
postúpení pohľadávok s prílohou - Plná moc
Sp.zn.: súčasného veriteľa: SCFH/3/5238 Dňa 2008-11-03 uzavrel dlžník s právnym
predchodcom Veriteľa spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. , IČO 35 923 130
Zmluvu č. 6056519 na základe ktorej poskytol dlžníkovi sumu vo výške 2833,5 EUR. Dlžník
KRUK Česká a
dlh nesplácal riadne a včas.
Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa
Slovenská
07.03.2013 uzavretej medzi Consumer Finance Holding, a.s. , IČO 35 923 130 a Secapital
republika
s.r.o.,
S.á.r.L. došlo k postúpeniu pohľadávky z uvedenej zmluvy, a to v celkovej výške 1426,46
Československé
EUR. Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 30.11.2018 uzavretej medzi
2
iná
armády
954/7,
Secapital S.á.r.L. a KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o. došlo k postúpeniu pohľadávky
205,81 pohľadávka
50003
Hradec
z uvedenej zmluvy a to na súčasného veriteľa. Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vo výške
Králové,
Česká
2205,81 €, ktorá pozostáva z: - Istiny 1250,86 € - Ostatného príslušenstva vo výške 175,6 € republika,
IČO:
Úroku z omeškania vo výške 779,35 € Súčasný veriteľ splnomocnil JUDr. Jiřího Šmídu,
24785199
euroadvokáta, na všetky úkony súvisiace s vymáhaním pohľadávky. Bankové údaje
súčasného veriteľa sú: banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK9009000000005040199475
, VS: 7059555. Prílohy: - Výpis z obchodného registra veriteľa - Zmluva o úvere - Zmluva o
postúpení pohľadávok s prílohou - Plná moc
Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie potvrdenia o zapísaní pohľadávky veriteľa do zoznamu
pohľadávok a v prípade popretia pohľadávky o písomné oznámenie tejto skutočnosti.
___________________________________________
V prípade úplného alebo aspoň čiastočného uspokojenia uplatnenej pohľadávky zasiela veriteľ
svoje
platobné
údaje:

EOS
KSI
Slovensko, s.r.o.,
8
Pajštúnska 5, 851
2
iná
PO 01 Bratislava –
551,37 pohľadávka
ZPL mestská
časť
Petržalka,
IČO:
35724803

IBAN:
SK47
0200
0000
VS:
___________________________________________

0043

2363

9659
1100000657

Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 04.12.2013 uzatvorenej medzi postupcom
Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 06001 Kežmarok, IČO:
35923130 (ďalej len „postupca“) a veriteľom, postúpil postupca na veriteľa pohľadávku voči
dlžníkovi. Veriteľ zakladá svoj nárok na Zmluve č. 24324384 (ďalej aj „zmluva“) uzatvorenej
dňa 05.05.2008, predmetom ktorej bolo poskytnutie finančných/platobných služieb
špecifikovaných v zmluve. Vzhľadom k tomu, že dlžník neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne
a včas, postupca predčasne ukončil zmluvný vzťah. Postupca postúpil na veriteľa pohľadávku
v celkovej výške 2098,12 EUR, ktorá pozostávala z istiny vo výške 1944,04 EUR, z riadneho
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úroku vo výške 6,97 EUR, z úroku z omeškania vo výške 2,19 EUR, z ostatných nákladov a
poplatkov 144,92 EUR. Dlžník odo dňa postúpenia pohľadávky na účet veriteľa neuhradil
žiadnu splátku. Veriteľ vyčíslil úroky vo výške 5% odo dňa postúpenia pohľadávky ku dňu
vyhlásenia konkurzu v celkovej výške 453,25 EUR. Prílohy: Zmluva, Zmluva o postúpení a
príloha, obchodné podmienky, vyhlásenie mimoriadnej splatnosti.
celkom

23
652,49

Žiaden z veriteľov nepoprel pohľadávku iného veriteľa.
Konkurzná podstata bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. 118/2020 zo dňa 22.06.2020 a bola tvorená
nasledovnými
súpisovými
zložkami:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2590359 (ďalej
len „Nehnuteľnosti“).
Ponukové konanie na predaj Nehnuteľností bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 127/2020 dňa 03.07.2020,
v ktorom predložil ponuku na kúpu kupujúci, a to za kúpnu cenu vo výške 655,- Eur, pričom ponuka kupujúceho
bola správcom určená za víťaznú v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZoKR.
Kúpna zmluva bola uzavretá dňa 28.07.2020. Dodatok č. 1 bol uzavretý dňa 24.08.2020. Okresný úrad Levice,
katastrálny odbor, povolil vklad k Nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho dňa 25.08.2020 (doručenie rozhodnutia
správcovi dňa 27.08.2020).
Cena dosiahnutá speňažím predstavuje 655,- EUR.
V súlade s ustanovením § 167u odsek 1 správca zverejnil zámer zostaviť rozvrh výťažku konkurznej podstaty
v Obchodnom vestníku.
2. Rozvrhová časť
Výťažok majetku, ktorý tvoril konkurznú podstatu, predstavuje sumu 655,- Eur.
Náklady konkurzu sú nasledovné:
celá/priradená
suma
0,00 €

veriteľ pohľadávky právny dôvod

Mgr.
Xénia paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov podľa § 24a Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z.
Hofierková, správca
Mgr.
Xénia paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) Vyhlášky MS SR č. 665/2005 144,00 €
Hofierková, správca Z. z. - počítané od 30.04.2020 do 30.08.2020, a teda za 4 mesiace, 120,- Eur, + 20% DPH, t.j. 24,Eur, celkom 144,- Eur
súdny poplatok podľa položky 5 písm. d) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v
Okresný
súd
znení neskorších právnych predpisov (0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo 1,00 €
Trenčín
všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur)
Mgr.
Xénia odmena správcu zo speňaženia vypočítaná podľa vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. - počítané zo 114,36 €
Hofierková, správca základu 655,- EUR, a teda 95,30 Eur +20% DPH 19,06 Eur, celkovo s DPH 114,36 Eur
SPOLU
259,36 €

Nepostihnuteľná hodnota obydlia: neuplatnená
Pohľadávky detí dlžníka na výživné: neprihlásené
Zostatok určený na pomerné rozdelenie medzi všetkých veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok: 395,64
€.
Uspokojenie veriteľov je nasledovné:
p.
Veriteľ
č.
1
2

celková suma v uspokojenie
EUR prihl.
pohľadávky v EUR

Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava –
254,39
mestská časť Staré Mesto, IČO: 30807484
Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava –
327,21
mestská časť Staré Mesto, IČO: 30807484
Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147,921 22 Piešťany,

4,26 €

celková
uspokojenia
EUR
9,73 €

5,47 €
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Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147,921 22 Piešťany,
8 020,19
IČO: 36234176
Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48191515 7 600,56
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10,
39,83
813 66 Bratislava, IČO: 00215759
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády
2 653,13
954/7, 50003 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24785199
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády
2 205,81
954/7, 50003 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 24785199
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava –
2 551,37
mestská časť Petržalka, IČO: 35724803
celkom
23 652,49

Deň vydania: 10.09.2020

134,16 €

134,16 €

127,14 €

127,14 €

0,67 €

0,67 €

44,38 €

81,28 €

36,90 €
42,68 €

42,68 €

395,64 €

395,64 €

Poučenie správcu:
Podľa ustanovenia § 167u ods. 1 Zákona, správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia
konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.
Podľa odseku 2 citovaného zákonného ustanovenia, z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a
zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady
uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
Podľa odseku 3 citovaného zákonného ustanovenia 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.
Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková,
správca, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, alebo do dátovej schránky správcu na www.slovensko.sk,
alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com, oznámili číslo bankového účtu v
tvare IBAN a BIC kód, na ktorý poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie ich
pohľadávok.
V Trenčíne, dňa 07.09.2020
______________________________
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Jozef Šiko

K068176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: t - mech engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnianska 1 / 0, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 667 773
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/7/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/7/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Sp. zn. súdneho spisu: 38K/7/2020
s.

zn. správcovského spisu: 38K/7/2020 S485

Úpadca: t – mech engineering Slovakia, s.r.o., Brnianska 1, 911 05 Trenčín, IČO
38K/7/2020

36 667 773, pod sp. zn.:

Zápisnica z 1. zasadnutia veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu: 38K/7/2020
Spisová značka správcovského spisu: 38K/7/2020 S485
Úpadca: t – mech engineering Slovakia, s.r.o., Brnianska 1, 911 05 Trenčín, IČO 36 667 773
Dátum a čas konania: 04.09.2020 o 14.45 hod.
Miesto konania: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Schôdzu zvolal JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Záver
k bodu 1. Otvorenie:
Schôdzu veriteľského výboru otvoril JUDr. Alojz Žitník - správca konkurznej podstaty, privítal všetkých
prítomných, oboznámil ich s obsahom schôdze. Zároveň podal informáciu o tom, že táto schôdza je
uznášaniaschopná, nakoľko je prítomný dostačujúci počet veriteľov s dostačujúcim počtom hlasov.
Prítomní veritelia:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava
počet hlasov 121 645, v zast. JUDr. Helena Nagyová - osobne
Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 91101 Trenčín
počet hlasov 96 802 v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. – JUDr. Radoslav Mazúch - osobne
Tatra – Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Počet hlasov 72 658
Počet hlasov pri voľbe VV 8268 – v zast. JUDr. Margita Lonská, s.r.o. -osobne
k bodu 2. Voľba predsedu veriteľského výboru:
1. Členovia veriteľského výboru navrhli za predsedu veriteľského výboru:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava
Hlasovanie:
Za:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava
počet hlasov 121 645, v zast. JUDr. Helena Nagyová - osobne
Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 91101 Trenčín
počet hlasov 96 802 v zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. – JUDr. Radoslav Mazúch - osobne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

204

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

Tatra – Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 BratislavaPočet hlasov 72 658
Počet hlasov pri voľbe VV 8268 – v zast. JUDr. Margita Lonská, s.r.o. -osobne
Uznesenie č. 1:
Schôdza veriteľského výboru za predsedu veriteľského výboru zvolila veriteľa:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, 29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava
počet hlasov 121 645, v zast. JUDr. Helena Nagyová - osobne
k bodu 3. Záver:
Predseda 1. schôdze veriteľského výboru skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu schôdze
veriteľov a všetkým prítomným poďakoval za účasť.
Súčasne bola odsúhlasená komunikácia medzi správcom a členmi VV- e-mailová komunikácia.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo skončené o 15.00 hod.
V Považskej Bystrici dňa 04. septembra 2020

....................................................................................

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
Predseda VV

K068177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hulc Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2007 / 16, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/307/2020 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/307/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 40OdK/307/2020-16 zo dňa 13.7.2020, ktoré bolo
zverejnené v OV 138/2020 zo dňa 20.7.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Martin Hulc, nar.
27.4.1985, trvale bytom Rozkvet 2007/16, 017 01 Považská Bystrica, a bola som ustanovená do funkcie
správcu.

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ust. § 167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.“

Správca týmto oznamuje, vo veci konkurzu na majetok úpadcu Martin Hulc, nar. 27.4.1985, trvale bytom Rozkvet
2007/16, 017 01 Považská Bystrica , že nebol zistený žiaden majetok úpadcu, ktorý by podliehal konkurzu
a teda nie je možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.

V Dubnici nad Váhom, dňa 7.9.2020

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K068178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkašová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bielická 163/40, 958 01 Partizánske - Veľké Bielice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/294/2018 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/294/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Andrea Farkašová, nar. 19.3.1975, Bielická 163/40, 958 01 Partizánske vyhlasuje v zmysle
§ 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 2. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného
majetku dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky je hnuteľný majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty a to:
Druh:

motorové vozidlo Mitsubishi colt

Farba:

šedá

VIN

JMBMNCJ1AYU001007

Druh PHM

benzín

Rok výroby

2003

EČ

PE167AS

Podiel

1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nemá platnú STK ani EK

Podmienky ponukového konania:
Termín na zaslanie ponuky
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 28.9.2020 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín). Ponuku je potrebné zaslať v
zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Farkašová – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky predložené alebo
doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
Ohliadka vozidla je možná po dohode so správcom (MT 0903460299).
Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. telefónne číslo a mailová
adresa). V lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 28.9.2020 musí byť zložená resp. pripísaná na účet
správcu záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
V zmysle § 167p ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., IBAN SK61 0900 0000 0051 3376 2511 (do správy pre prijímateľa uviesť „záloha Farkašová“)
Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 28.9.2020 o 14,30 hod., o čom správca vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Neprimerane nízku cenu môže správca odmietnuť. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako
úspešný, je povinný do 10 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť
kúpnu zmluvu so správcom. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi, za predpokladu, že
si oprávnená osoba neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty. Ostatným neúspešným záujemcom
bude vrátená zložená záloha.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10 pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Trenčíne, dňa 7.9.2020
JUDr. Darina Válková, správca
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K068179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Rác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K nemocnici 31/784, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S 373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/298/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

SPISOVÁ ZNAČKA: 40dK/298/2020, S373

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu Patrik Rác, nar.: 10.06.1987, trvale bytom: K nemocnici 784/31, 957 01
Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, v konkurze vedenom Okresným súdom Trenčín pod spisovou
značkou 40OdK/298/2020, si týmto dovoľuje v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len ako „ZKR“) informovať veriteľov, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR.

Na základe uvedeného správca oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR v dôsledku čoho sa konkurz končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Patrik Rác, nar.: 10.06.1987, trvale bytom:
K nemocnici 784/31, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika,

zrušuje.

V Trenčíne dňa 07.09.2020

JUDr. Andrej Jaroš, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RIS GmbH, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hanzlíkovská 1672/18A / 0, 911 05 Trenčín - Zlatovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 057 269
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38K/5/2020 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/5/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pohľadávky
Por.
č.
1
2
3
4

Dlžník
PROSYN BETEILIGUNGS
48531 Nordhorn, Nemecko
PROSYN BETEILIGUNGS
48531 Nordhorn, Nemecko
PROSYN BETEILIGUNGS
48531 Nordhorn, Nemecko
PROSYN BETEILIGUNGS
48531 Nordhorn, Nemecko

GmbH, Lingener Strasse 9,
GmbH, Lingener

Strasse

9,

GmbH, Lingener

Strasse

9,

GmbH, Lingener Strasse 9,

Pr. dôvod vzniku

Celková
suma

neuhradená faktúra 014/04/2016

1.440,- EUR 140,- EUR

neuhradená faktúra 009/03/2016

432,- EUR

neuhradená faktúra 007/02/2016

6.840,- EUR 680,- EUR

neuhradená faktúra 005/02/2016

1.584,- EUR 150,- EUR

5

RPT GmbH, Lingener Strasse 9, 48531 Nordhorn, Nemecko neuhradená faktúra 001/01/2016

6
7

IRB GmbH, Kaltnerstr. 6a, 85055 Ingolstadt, Nemecko
IRB GmbH, Kaltnerstr. 6a, 85055 Ingolstadt, Nemecko

8

Ondrej Murárik

neuhradená faktúra 015/10/2015
neuhradená faktúra 014/10/2015
pohľadávka Úpadcu voči spoločníkovi z titulu
poskytnutej pôžičky

Súp.
hodnota

43,- EUR

1.200,EUR
7.050,- EUR 700,- EUR
4.272,- EUR 420,- EUR
79.449,45
8.000,EUR
EUR
12.200,- EUR

Deň a dôvod zapísania majetku do súpisu:
07.09.2020, majetok úpadcu
JUDr. Peter Zajac, správca

K068181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zúbek Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 1307/37, 958 06 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/41/2020 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/41/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 76 ods. 2 ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:

A. Hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení
§ 38 písmeno d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Invent./ evid.

Adresa, kde sa nachádza, Hodnota podľa §4 ods. 3

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis hnuteľnej veci/značka
číslo
Motorové vozidlo zn. Volkswagen
Passat, Ev. č. PE881CH
1

Výrobné číslo
VIN:
TMBPW16Y454252625

rok výroby
Horská 1307/37,
Partizánske, 1998

Deň vydania: 10.09.2020
Vyhlášky
958

06
250,- EUR

Mgr. Martin Berec, správca

K068182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boško Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Lieskov -, 018 21 Dolný Lieskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/210/2019 S167
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/210/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Róbert Boško, nar. 22.7.1969, bytom Dolný Lieskov 018 21 vyhlasuje v zmysle ust. § 167n
zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) 3. kolo ponukového konania na predaj
nehnuteľného majetku dlžníka, ktorý sa predáva postupom podľa § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii ako hnuteľná vec. Predaj sa realizuje za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Predmet ponuky:
Predmetom ponuky je tento nehnuteľný majetok dlžníka:
1. POZEMOK:
druh: záhrady
obec: Dolný Lieskov
názov k.ú.: Tŕstie

výmera m2: 49
parc. reg.“E“, č.: 518
spoluvlastnícky podiel:

9/40

číslo LV: 487
štát: SR

Podmienky ponukového konania:
Termín na zaslanie ponuky
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné písomné ponuky do 29.9.2020 do 14,00 hod.
na adresu správcu (JUDr. Darina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín). Ponuku je potrebné
zaslať v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Boško – NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky predložené
alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
Ohliadka je možná po dohode so správcom (MT 0903460299).
Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať presné, nezameniteľné označenie predmetu kúpy (nestačí odvolať sa na
nehnuteľnosti uvedené v ponuke), návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné meno, sídlo, IČO;
u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo príp. telefónne číslo a mailová adresa).
V lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 29.9.2020 musí byť zložená resp. pripísaná na účet
správcu záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
V zmysle § 167n ods. 1 posledná veta a 167p ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii sa prihliada
iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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správcu.
Ponúknutú kúpnu cenu je treba zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK61 0900 0000 0051
3376 2511 (do správy pre prijímateľa uviesť „záloha Boško“)
Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 29.9.2020 o 14,10,00 hod., o čom správca vyhotoví úradný záznam.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Neprimerane nízku cenu môže správca odmietnuť. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Účastník, ktorého návrh bude označený ako
úspešný, je povinný do 10 pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť
kúpnu zmluvu so správcom. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Ostatným
neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha.
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba (dlžníkov
príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel, alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť
nachádza) nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu
dosiahnutú v ponukovom konani, pričom túto musí uhradiť na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového
konania - otvorenia obálok s ponukami.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10 pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 10% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
V Trenčíne, dňa 7.9.2020
JUDr. Darina Válková, správca

K068183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 427/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/118/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/118/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako
správca dlžníka: – Peter Kováč, nar. 23.5.1987, trvale bytom Bratislavská 427/2, 018 41 Dubnica nad
Váhom, oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na vyššie uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a
od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Martin Berec, správca

K068184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaholz SF, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 157/45 / 0, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 673 331
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu úpadcu Vaholz SF, s.r.o., sp. zn.
38K/19/2018
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty úpadcu Vaholz SF, s.r.o., v súlade s § 92 odst.1 ZKR
vyhlásil 3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka.
·
·

3. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 147/2020 dňa 31. júla 2020
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 07.09.2020 do 15:00 hod

Správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Žitníková konštatoval, že 3. kola verejného ponukového konania sa
nezúčastnil žiadny záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená žiadna ponuka a nebola zložená záloha zo
strany záujemcu.
Na základe vyššie uvedeného správca 3. kolo verejného ponukového konania vyhlásil za neúspešné.
v Považskej Bystrici, dňa 07. septembra 2020
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty

K068185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 427/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/118/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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40OdK/118/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Peter Kováč, nar.
23.5.1987, trvale bytom Bratislavská 427/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika (ďalej len "dlžník"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 14.03.2019, sp. zn. 40OdK/118/2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
21.03.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Martin Berec,
správca, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, 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.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Peter Kováč, trvale bytom Bratislavská 427/2, 018 41 Dubnica nad Váhom,, Slovak republic, born
23.5.1987 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District
Court Trenčín, No. 40OdK/118/2019 dated on 14nd of March 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 21nd of March 2020.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the
bankruptcy trustee to the address: Mgr. Martin Berec, Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, Slovak republic or in
electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its
attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the
application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to
provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted
on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he
prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA).
A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Trenčíne, dňa 07.09.2020
In Trenčín, 7th of September 2020

Mgr. Martin Berec, správca (bankruptcy trustee)

K068186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 14 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 618 375
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38R/4/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38R/4/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schvaľovacej schôdze

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. ako správca dlžníka AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii,
so sídlom Priemyselná 14, 971 01 Prievidza, IČO: 31 618 375 (ďalej len „Dlžník“) v zmysle ust. § 146 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, týmto zvoláva schvaľovaciu schôdzu na deň 29.09.2020 (utorok) so začiatkom o 10:00
hod. v sídle Dlžníka na adrese Priemyselná 14, 971 01 Prievidza.

Správca súčasne oznamuje, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí konanom dňa 04.09.2020 schválil návrh
reštrukturalizačného plánu Dlžníka, ktorého predkladateľom je Dlžník a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení
o schválení plánu hlasovať, za jeho prijatie hlasovali.

S obsahom reštrukturalizačného plánu sa môžu účastníci plánu oboznámiť v kancelárii správcu pre Bratislavský
kraj na adrese: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 16:00
hod. Termín je potrebné dohodnúť si aspoň jeden pracovný deň vopred pred samotnou realizáciou oboznámenia
sa s reštrukturalizačným plánom na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na:
bratislava@irkr.sk.

Program schvaľovacej schôdze:
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1. Otvorenie schvaľovacej schôdze;
2. Rozprava;
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu;
4. Záver.

Prezentácia veriteľov sa začne o 09:15 hod.

Usmernenie k prezentácii účastníkov schvaľovacej schôdze:

1) Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu; za jedného účastníka plánu sa môžu
zúčastniť schvaľovacej schôdze maximálne dve osoby, ak z dôvodu preventívno-bezpečnostných opatrení nie je
v tomto oznámení uvedené inak. Účasť dlžníka alebo štatutárnych orgánov alebo členov štatutárneho orgánu
dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.

2) Pri prezentácii účastníci plánu predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného
registra (informatívny), nie starší ako 3 mesiace, zástupcovia účastníkov plánu predložia aj originál
splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom účastníka plánu oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na
schvaľovacej schôdzi.

3) Prezentácia bude prebiehať priebežne, v tejto súvislosti je potrebné dostaviť sa na miesto konania
schvaľovacej schôdze v dostatočnom časovom predstihu pred začatím schvaľovacej schôdze tak, aby
prezentácia mohla byť ukončená o 10:00 hod.

Preventívno-bezpečnostné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID - 19
Správca v záujme zamedzenia možnosti šírenia ochorenia COVID – 19 aj s ohľadom na aktuálnu situáciu a
prijaté a aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením
ochorenia COVID – 19 oznamuje všetkým účastníkom plánu a ich zástupcom, že na zvolanej schvaľovacej
schôdzi sú povinní dodržiavať nasledovné preventívno-bezpečnostné a hygienické opatrenia:
·
·
·

·

za každého účastníka plánu sa na schvaľovacej schôdzi môže zúčastniť len jedna osoba (priamo veriteľ,
resp. jeho zástupca vybavený originálom plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie, na ktorom
podpis účastníka plánu bude úradne osvedčený);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schvaľovacia schôdza uskutočniť je nutné podrobiť sa zmeraniu
telesnej teploty Správcom (Správca si vyhradzuje právo odoprieť vstup osobe, ktorej telesná teplota bude
pri meraní presahovať 38 ° Celzia);
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schvaľovacia schôdza uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schvaľovacej schôdze je nutné používať vhodné ochranné pomôcky (rúško alebo iný vhodný
prostriedok na prekrytie dýchacích ciest (úst a nosa), rukavice, dezinfekčný gél/sprej pred vstupom do
priestorov); v prípade nutnosti budú ochranné pomôcky poskytnuté zo strany Správcu;
pri vstupe do priestorov, v ktorých sa má schvaľovacia schôdza uskutočniť, pri prezentácii a počas celého
trvania schvaľovacej schôdze je nutné dodržiavať odstup od inej osoby prítomnej na schvaľovacej schôdzi
minimálne v rozsahu 1,5 metra; tejto požiadavke budú prispôsobené priestory, v ktorých sa má
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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

216

Obchodný vestník 175/2020

·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

schvaľovacia schôdza uskutočniť;
účastníkom plánu a ich zástupcom s vekom nad 65 rokov alebo so závažnými (dlhodobými) zdravotnými
komplikáciami sa odporúča uprednostniť pred osobnou účasťou na schvaľovacej schôdzi splnomocnenie
svojho zástupcu (osoby s vekom pod 65 rokov a bez zdravotných komplikácii).

V Bratislave, dňa 08.09.2020

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K068187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulich Vladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapince 27, 951 24 Kapince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/359/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/359/2018
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 zámer zostaviť rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.

Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 07.11.2018, sp. zn.: 32OdK/359/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 14.11.2018 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 07.11.2018“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
Vladislav Kulich, nar.11.04.1973, bytom Kapince 27, 951 24 Kapince, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Vladislav Kulich, s miestom podnikania, Kapince 27, 951 24 Kapince, IČO: 44 899 181,
štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“). Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka
správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname
správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431.
Správca v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č,7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a oznamuje
zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie: V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto
tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietať u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. V zmysle ustanovenia § 96 ods. 4 ZKR námietkou poradia pohľadávky
proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo nemá byť
zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu sp. zn.: OdK//2020; do zoznamu je možné
nahliadnuť po predchádzajúcom dohovore so správcom ( spravcakp@gmail.com) v úradných hodinách v sídle
kancelárie správcu.

Ing. Jana Fülöpová, správca
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K068188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stančík Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 216 / 11, 935 61 Hronovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/112/2020 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/112/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako konkurzný správca dlžníka: Štefan Stančík, nar. 06.11.1952, bytom Dlhá
216/11, 93561 Hronovce, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka veriteľa:
BENCONT INVESTMENTS, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 432 105, bola
prijatá s prihlásenou celkovou sumou: 108,64 EUR a bola do kancelárie správcu doručená po základnej
prihlasovacej lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K068189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bogdány Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S. H. Vajanského 5659 / 2, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/126/2020 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/126/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako konkurzný správca dlžníka: Juraj Bogdány, nar. 28.02.1974, bytom S.H.
Vajanského 2, 94002 Nové Zámky, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka veriteľa:
ČSOB Leasing a.s., Žižkova 11, Bratislava, Slovenská republika, IČO:35 704 713, bola prijatá s prihlásenou
celkovou sumou: 17540,64 EUR a bola do kancelárie správcu doručená po základnej prihlasovacej lehote.
Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Ing. Jana Fülöpová, správca
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K068190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pomahač Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 2583 / 18, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/222/2017 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/222/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako konkurzný správca dlžníka: Václav Pomahač, nar. 6.12.1974, bytom Slnečná
2583/18 Topoľčany, štátny občan SR, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka
veriteľa:
Intrum Debt Finance AG, Industriestrasse 13C, Zug, Švajčiarsko, IČO: CHE-100.023.266, bola prijatá
s prihlásenou celkovou sumou: 1444,33 EUR, bola do kancelárie správcu doručená po základnej prihlasovacej
lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K068191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gögh Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo ., 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/89/2020 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/89/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako konkurzný správca dlžníka: Róbert Gögh, nar. 21.05.1982, bytom Kolárovo
946 03, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka veriteľa:
EOS KSI Slovensko,s.r.o., Pajštúnska 5, 85101 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35724803, bola prijatá
s prihlásenou celkovou sumou: 914,80 EUR a bola do kancelárie správcu doručená po základnej prihlasovacej
lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Ing. Jana Fülöpová, správca
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K068192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Masná Beata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnótiho 2805 / 42, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/30/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/30/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako konkurzný správca dlžníka: Beata Masná, nar. 25.11.1971, bytom Radnotiho
42/2 946 03 Kolárovo, v zmysle ustanovenia §167 l ods. 3 ZKR oznamuje, že pohľadávka veriteľa:
EOS KSI Slovensko,s.r.o., Pajštúnska 5, 85101 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35724803, bola prijatá
s prihlásenou celkovou sumou: 3191,57 EUR a bola do kancelárie správcu doručená po základnej prihlasovacej
lehote. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ustanovením § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K068193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klimová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra ., 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/173/2020 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/173/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 01.07.2020, sp. zn.: 29OdK/173/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 08.07.2020 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 01.07.2020“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Martina Klimová, nar. 30.10.1983 , bytom Nitra 949 01 (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod číslom S 1431 (ďalej len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu
majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca
vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenie, ktoré sú
časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie Správca
vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie
majetku Dlžníka, ich predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu
a zložili zálohu na trovy šetrení.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K068194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gudor Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 971 / 19, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/178/2020 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/178/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 06.07.2020, sp. zn.: 23OdK/178/2020 zverejneným v Obchodnom
vestníku dňa 13.07.2020 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 06.07.2020“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka –
Pavel Gudor, nar.23.08.1957, bytom Športová 971/19, 943 01 Štúrovo (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod číslom S 1431 (ďalej len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu
majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca
vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenie, ktoré sú
časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie Správca
vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad
konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie
majetku Dlžníka, ich predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu
a zložili zálohu na trovy šetrení.

Ing. Jana Fülöpová, správca
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K068195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Piešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stummerova 1625/100, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/35/2020 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/35/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, správca konkurznej podstaty dlžníka
Helena Piešová, nar. 02.09.1958, bytom Stummerova 1625/100, 955 01 Topoľčany (ďalej len „dlžník“) v súlade s
ust. § 167p ZKR vyhlasuje 2.kolo ponukového konania na predaj pohľadávok dlžníka tvoriaceho všeobecnú
podstatu.
Predmet ponukového konania:
Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Číslo súp.zl.
Právny dôvod vzniku
majetku
pohľadávka - ARTTEP STAV a.s.
1

Celková suma v €

Súpisová hodnota
majetku v €

20211,04

20211,04

Dlžník: ARTTEP STAV a.s.
Vlastník: Helena Piešová a manžel Milan Pieš
Deň a dôvod zápisu: 15.04.2020 podlieha konkurzu

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Číslo súp.zl.
Právny dôvod vzniku
majetku
pohľadávka - Eduard Pinďura
2

Celková suma v €

Súpisová hodnota
majetku v €

7791,61

7791,61

Dlžník: ARTTEP STAV
Vlastník: Helena Piešová
Deň a dôvod zápisu: 15.04.2020 podlieha konkurzu

Typ súpisovej zložky majetku: peňažná pohľadávka
Číslo súp.zl.
Právny dôvod vzniku
majetku
pohľadávka - Samuhelová
3

Celková suma v €

Súpisová hodnota
majetku v €

74752,71

74752,71

Dlžník: Samuhelová
Vlastník: Helena Piešová
Deň a dôvod zápisu: 15.04.2020 podlieha konkurzu

Bližšie informácie o predmetoch
viliam.kolencik@gmail.com.

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
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označením „KONKURZ č.k.: 30OdK/35/2020 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Cabajská 817/2, 951 48 Jarok.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené najneskôr
do 13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
4. Ponuky môže záujemca poslať jednotlivo na každú súpisovú zložku alebo aj na celý súbor majetku.
5. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c. musí obsahovať presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
· pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis
zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac,
· pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej
osoby,
d. musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
e. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f. musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
g. musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v
určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
h. musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu
podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v
prospech účtu Dlžníka vedený v Tatrabanke., IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, variabilný symbol:
30352020 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
6. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
7. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
8. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
9. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu.
10. V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
V Jarku dňa 07.09.2020
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K068196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Václav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1984
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/146/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje tretie kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Róberta Václava, nar. 19. 12. 1984, bytom: Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, podnikajúceho pod obchodným
menom: Róbert Václav, IČO: 51 069 334, s miestom podnikania: Mierová 164/62, 937 01 Želiezovce, súpisovej
zložky č. 1.
č.
súpisová
opis
zl.
hodnota
obchodný podiel dlžníka, Róberta Václava, v spoločnosti Jambi s.r.o., IČO: 48 174 416, so sídlom: 935 68 Čaka 127,
1 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiele Sro, vo vložke č. 39166/N, vo veľkosti 100 % zo 5 000,00 €
základného imania 5 000,00 €

2. Záujemcom podpísaná ponuka v slovenskom jazyku musí byť doručená do kancelárie správcu: B.F.B.
správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra, do dňa 24. 09. 2020 do 14:00 hod. v obálke s viditeľným označením
"Ponuka Václav", inak sa na ňu neprihliada. Ponuku možno doručiť v stanovenom termíne s označením predmetu
„Ponuka Václav" aj elektronicky do elektronickej schránky správcu; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby na podanie elektronického podania, inak sa na
podanie neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za obchodný podiel,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- záujemcom podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z., ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas
so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým
spôsobom, akým súhlas udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
231462019.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá odplata. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu.
6. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za odplatu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto odplatu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
7. Víťaz ponukového konania (nadobúdateľ) bude vyhodnotený a zálohy na ponúknuté kúpne ceny budú
neúspešným záujemcom vrátené na účet uvedený v ponuke záujemcu do troch týždňov od skončenia
ponukového konania. Víťazovi ponukového konania sa záloha započíta do odplaty.
8. Náklady súvisiace s prevodom obchodného podielu znáša nadobúdateľ.
9. Správca nezodpovedá za stav obchodnej spoločností a jej bonitu, nie je povinný zadovážiť doklady k
obchodnej spoločnosti, tieto je povinný si zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
10. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Valyuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 610/1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/170/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/170/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, správca konkurznej podstaty dlžníka
Peter Valyuch, nar. 27.04.1978, bytom P. O. Hviezdoslava 610/1, 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným
menom: Peter Valyuch, s miestom podnikania 934 01 Levice, IČO: 43 417 485 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust.
§ 167p ZKR vyhlasuje 1.kolo ponukového konania na predaj majetku Dlžníka.
Predmet ponukového konania:
zl. č.
1
2
3
4
5
6
7

okres
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice
Levice

obec
Kukučínov
Kukučínov
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce
Želiezovce

kat. úz.
Malý pesek
Malý pesek
Mikula
Mikula
Mikula
Mikula
Mikula

Bližšie informácie o predmete
viliam.kolencik@gmail.com.

LV
169
169
190
191
192
193
194

reg.
"C"
"C"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"

parcela
761
762
812
813
814
1488
1490

ponukového

druh
vinica
vinica
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

konania

výmera v m2
643
649
2974
4157
2572
658
1187

poskytne

podiel
1/48
1/48
11/180
11/180
11/180
11/180
11/180

správca

na

vlastník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
dlžník
spolu

súp. hod.
1,01 €
1,02 €
150,03 €
209,71 €
129,75 €
33,19
59,88
584,59 €

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 29OdK/170/2020– ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Cabajská 817/2, 951 48 Jarok.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené
najneskôr do 13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
4. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c. musí obsahovať presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
telefonický kontakt, emailovú adresu,
· pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis
zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický kontakt,
emailovú adresu,
· pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej
osoby, telefonický kontakt, emailovú adresu,
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d. musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku, pričom ponuku je
možné podať len ako na súbor majetku,
e. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f. musí obsahovať vyhlásenie, že záujemca sa zaväzuje prijímať všetky oznámenia správcom
prostredníctvom emailovej adresy ním uvedenej v návrhu ponuky,
g. musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
h. musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu
v správcom určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
i. musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, poprípade uzatvorenia kúpnej zmluvy.
j. musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu
podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v
prospech účtu správcu vedený v SLSP, IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, variabilný symbol:
29172020 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
5. Víťazom ponukového konania sa stane ponuka záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku za predmet
predaja. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
6. Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť a to aj bez udania dôvodu.
7. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
8. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
9. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá
bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od zverejnenia
vyhodnotenia 1. kola ponukového konania v obchodnom vestníku. Oprávnenou osobou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
10. V lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia 1. kola ponukového konania
v obchodnom vestníku správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, ale len v prípade, že
oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok.
11. Všetky poplatky súvisiace s predajom, resp. s prepisom predmetu ponukového konania znáša kupujúci.
12. Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží.
13. V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
V Nitre dňa 07.09.2020
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K068198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Barča
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žirany 347, 951 74 Žirany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1979
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/215/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/215/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra dlžníka: :
Ján Barča, nar.:
06.02.1979, bytom Žirany 347, 951 74 Žirany, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
29OdK/215/2020-19 zo dňa 28.08.2020, zverejnené v OV č.171/2020 zo dňa 04.09.2020 týmto oznamujeme, že
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účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: Farská č.33, 949 01 Nitra, v bežných pracovných dňoch pondelok až
piatok v čase od 8.00-12.00 hod. a od 13.00-15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie
do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, alebo telefonicky na čísle: 037/6541595,
alebo elektronickou poštou mailom: beresecky@beresecky.sk , JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD,
k.s., SKP úpadcu

K068199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Barča
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žirany 347, 951 74 Žirany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1979
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/215/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/215/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra dlžníka: Ján Barča, nar.:
06.02.1979, bytom Žirany 347, 951 74 Žirany, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
29OdK/215/2020-19 zo dňa 28.08.2020, zverejnené v OV č.171/2020 zo dňa 04.09.2020 týmto oznamujeme,
týmto oznamuje číslo účtu úpadcu vedenom v banke: PRIMA Banka Slovensko, a.s. pobočka Nitra IBAN: SK65
3100 0000 0040 3010 3308. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K068200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Šarközi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Sihoti 495/9, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/173/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23Odk/173/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, správca konkurznej podstaty dlžníka
dlžníka Ivan Šarközi, nar. 13.10.1959, bytom Na Sihoti 495/9, 951 06 Vinodol (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust.
§ 167p ZKR vyhlasuje 1.kolo ponukového konania na predaj majetku Dlžníka.
Predmet ponukového konania:
1. Súbor nehnuteľného majetku – súpisové zložky č. 1 - 4 zapísané v súpise všeobecnej podstaty
2. Iná majetková hodnota – súpisová zložka č. 5 zapísaná v súpise všeobecnej podstaty
Bližšie

informácie

o

predmete

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej
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viliam.kolencik@gmail.com.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/173/2020– ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Cabajská 817/2, 951 48 Jarok.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené
najneskôr do 13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
4. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c. musí obsahovať presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
telefonický kontakt, emailovú adresu,
· pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis
zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický kontakt,
emailovú adresu,
· pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej
osoby, telefonický kontakt, emailovú adresu,
d. musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku, pričom ponuku na
súpisové zložky č. 1 – 4 je možné podať len ako na súbor majetku,
e. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f. musí obsahovať vyhlásenie, že záujemca sa zaväzuje prijímať všetky oznámenia správcom
prostredníctvom emailovej adresy ním uvedenej v návrhu ponuky,
g. musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
h. musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu
v správcom určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
i. musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, poprípade uzatvorenia kúpnej zmluvy.
j. musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu
podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v
prospech účtu správcu vedený v SLSP, IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, variabilný symbol:
23173202 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
5. Víťazom ponukového konania sa stane ponuka záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku za predmet
predaja. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
6. Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť a to aj bez udania dôvodu.
7. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
8. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
9. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá
bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od zverejnenia
vyhodnotenia 1. kola ponukového konania v obchodnom vestníku. Oprávnenou osobou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
10. V lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia 1. kola ponukového konania
v obchodnom vestníku správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, ale len v prípade, že
oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok.
11. Všetky poplatky súvisiace s predajom, resp. s prepisom predmetu ponukového konania znáša kupujúci.
12. Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží.
13. V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
V Nitre dňa 07.09.2020
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Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K068201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kmoch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strekov 209, 941 37 Strekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/242/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/242/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 2.12.2019, sp.zn: 23OdK/242/2019-22 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Vladimír Kmoch, nar. 28.4.1961, bytom Strekov 209, 941 37 Strekov, Slovenská republika,
a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn.
S 1321 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 237/2019 dňa 9.12.2019.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že majetok dlžníka podliehajúci konkurzu sa nepodarilo speňažiť ani v troch
kolách verejného ponukového konania a súčasne nebolo možné vykonať ani rozvrh výťažku v zmysle § 167u
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej tiež „ZKR“), nakoľko konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu.
Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle §167v ods. 1 ZKR týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Vladimír Kmoch, nar. 28.4.1961, bytom Strekov 209, 941
37 Strekov, Slovenská republika sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento konkurz
dlžníka zrušuje.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K068202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Budník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kraskova 603/7, 949 01 Nitra-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/181/2020 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/181/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka - Richard Budník, nar. 26.9.1965, bytom Kraskova 603/7, 949 01 Nitra-Staré Mesto, Slovenská
republika v konaní vedenom na Okresnom súde Nitra sp.zn: 27OdK/181/2020 v zmysle § 167j ods 1 v spojení s §
76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem,
že súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka je nasledovný:
Iná majetková hodnota
Popis: obchodný podiel v spoločnosti MACKY, spol. s r.o., Bratislavská 4, 949 01 Nitra, IČO: 36 662 399, register:
obchodný register OS Nitra, odd. – Sro, vl.-18479/N, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1; súpisová hodnota
majetku: 6.638,78 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Richard Schwarz, správca

K068203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Barča
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žirany 347, 951 74 Žirany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1979
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/215/2020 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/215/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to foreign creditors
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Ján Barča, nar.:
06.02.1979, bytom Žirany 347, 951 74 Žirany, Slovenská republika, ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 29OdK/215/2020-19 zo dňa 28.08.2020 bol vyhlásený konkurz a dlžník
sa zbavuje dlhov.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Ján Barča, born 06.02.1979, domicile, Žirany No. 347, 951 74 Žirany, Slovak
Republic, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court
Nitra, No. 29OdK/215/2019-19 dated of 28. August 2020 bankruptcy was declared on the Bankrupts has been
declared and the debtor has been de-debited.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 171/2020 dňa 04.09 2020. Dňom
05.09.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 171/2020 on September 04, 2020. Bankruptcy
was declared on of September 05, 2020.
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 (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 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 (§ 28 sec.6 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 §
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166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do
elektronickej (dátovej) schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu. (§ 167l ods. 3 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). 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.
6. The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or
to the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA). The beginning of the period for registration
of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring
the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA). Applications received by the
administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The creditor has the right to
enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is drawing up the playout
schedule.
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
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creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
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
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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. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 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, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)
16. A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if
a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA). A creditor who has a claim against
another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security of the debtor's assets. Such a
creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the property securing his
claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
17. 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.
18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
18. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Prvý správcovský dom,
komplementár/ unlimited

k.s.,

správca

dlžníka

/

the

debtor's

manager,

JUDr.

Kamil

Beresecký,

K068204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stojka Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 402 / 211, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/370/2018 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/370/2018
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, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
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dlžníka: Karol Stojka, nar. 14.01.1959, Štefániková 211, 941 11 Palárikovo, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 31.08.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 85102 Slovenská republika 440,02 €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K068205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinka 307, 941 50 Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/124/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/124/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Eva Benková, nar. 28.10.1972, bytom 941 50 Dedinka 307 v súlade
s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo ponukového
konania na predaj majetku – motorového vozidla zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka a to:

Osobné motorové vozidlo RENAULT THALIA B/LBVU/LBVU05, farba: šedá metalíza, VIN:
VF1LBVU0541190310, stav tachometra: viac ako 166453 km, rok výroby 2009, stav opotrebovanosti:
primerané účelu využitia, vozidlo je pojazdné s viacerými vonkajšími poškodeniami laku a poškodenou,
preliačenou strechou vozidla

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/124/2020 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 29.9.2020 15:00 hod. Záväznú ponuku doručenú
správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca
neprihliadne.
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Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 100 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK13 0900 0000 0051 4082 3423,
variabilný symbol: 002

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Všetky náklady súvisiace s prevodom (prepisom) motorového vozidla bude znášať úspešný záujemca
ponukového konania. Prepis motorového vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte vykoná úspešný
záujemca, ktorý bude za týmto účelom splnomocnený zo strany správcu.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania
zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K068206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dedinka 307, 941 50 Dedinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/124/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/124/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty dlžníka: Eva Benková, nar. 28.10.1972, bytom 941 50 Dedinka 307 v súlade
s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo ponukového
konania na predaj majetku – motorového vozidla zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka a to:

Osobné motorové vozidlo SEAT ALHAMBRA, farba: strieborná metalíza svetlá, VIN: VSSZZZ7MZ2V520955,
stav tachometra: viac ako 325627 km , stav opotrebovanosti: vysoká opotrebovanosť, vozidlo má
nefunkčné turbo, vozidlo je v súčasnosti nepojazdné z bližšie nezistených dôvodov

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/124/2020 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 29.9.2020 15:00 hod.. Záväznú ponuku doručenú
správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca
neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 100 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK13 0900 0000 0051 4082 3423,
variabilný symbol: 001

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Všetky náklady súvisiace s prevodom (prepisom) motorového vozidla bude znášať úspešný záujemca
ponukového konania. Prepis motorového vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte vykoná úspešný
záujemca, ktorý bude za týmto účelom splnomocnený zo strany správcu.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

238

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania
zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K068207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baková Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sikenička 185, 943 59 Sikenička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/73/2020 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/73/2020
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. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Alžbeta Baková, nar. 20.11.1956, Sikenička 185, 94359 Sikenička, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok boli dňa 31.08.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 851 02 Slovenská republika 251,59 €
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 851 02 Slovenská republika 226,04 €

JUDr. Martina Holečková, správca

K068208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hašan Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šalgovce 91, 956 06 Šalgovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/1/2020 S1900
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Okresný súd Nitra
32OdK/1/2020
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. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Daniel Hašan, nar. 21.02.1971, Šalgovce 91, 956 06 Šalgovce, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 27.08.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
BL Finance, s.r.o.

IČO:
44307683

Ulica:
Šoltésovej

Číslo: Obec
14
Bratislava

PSČ:
Štát
811 08 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
2.655,21 €

JUDr. Martina Holečková, správca

K068209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fúró Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pávia ul. 2348 / 17, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/130/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/130/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Fúró, nar. 04.07.1986, bytom Pávia ul. 2348/17, 945 01 Komárno,
podnikajúci pod obchodným menom : Peter Fúró, s miestom podnikania Sládkovičova 2579/8, 947 01
Hurbanovo, IČO: 44 523 190 v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku – akcie zo všeobecnej podstaty
dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný majetok dlžníka a to:

Kmeňová akcia na doručiteľa, zaknihovaná v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. v počte
kusov: 1ks, emitent GARFIN HOLDING, a.s., IČO: 31400434, menovitá hodnota 1 €

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 28OdK/130/2020 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 29.9.2020 15:00 hod.. Záväznú ponuku doručenú
správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca
neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 30 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK05 0900 0000 0051 6063 2325,
variabilný symbol: 002

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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

241

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Prepis akcie v Centrálnom depozitári cenných papierov SR vykoná úspešný záujemca na svoje náklady, ktorý
bude za týmto účelom splnomocnený zo strany správcu.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania
zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K068210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Nagy Rigó, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 2561/2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/206/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/206/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 14.08.2020, sp. zn.: 31OdK/206/2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 162/2020 zo dňa 21.08.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Eva Nagy
Rigó, nar.: 15.02.1978, bytom Tolstého 2561/2, 945 01 Komárno. V zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 31OdK/206/2020 S1645 je možno nahliadnuť
v kancelárii správcu na adrese: 1. mája 6, 943 60 Nána, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 15:00
hod.. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 Vyhlášky č. 666/2005 Z. z. o kancelárskom poriadku pre správcov v znení
neskorších predpisov žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adrese kancelárie
správcu, telefonicky na čísle: +421910406222 alebo emailom na adresu: rolanddiosi@gmail.com a následne
kancelária správcu žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu zapíše do poradovníka.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K068211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fúró Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pávia ul. 2348 / 17, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/130/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/130/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Fúró, nar. 04.07.1986, bytom Pávia ul. 2348/17, 945 01 Komárno,
podnikajúci pod obchodným menom : Peter Fúró, s miestom podnikania Sládkovičova 2579/8, 947 01
Hurbanovo, IČO: 44 523 190 v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku – motorového vozidla zo
všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka a to:

Osobné motorové vozidlo ALFA ROMEO 166, farba: šedá metalíza tmavá, VIN: ZAR93600000094765, stav
tachometra: viac ako 326739 km , stav opotrebovanosti: primeraná veku a účelu využitia, vozidlo je
pojazdné, interiér biela koža

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 28OdK/130/2020 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 29.9.2020 15:00 hod.. Záväznú ponuku doručenú
správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca
neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 200 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK05 0900 0000 0051 6063 2325,
variabilný symbol: 001

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Všetky náklady súvisiace s prevodom (prepisom) motorového vozidla bude znášať úspešný záujemca
ponukového konania. Prepis motorového vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte vykoná úspešný
záujemca, ktorý bude za týmto účelom splnomocnený zo strany správcu.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania
zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Nagy Rigó, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 2561/2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/206/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/206/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 z 29. mája
2000. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/200 zo dňa 29.5.2000, ako správca Dlžníka: Mgr. Eva Nagy
Rigó, nar.: 15.02.1978, bytom Tolstého 2561/2, 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“) Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Nitra 23OdK/168/2020 zo dňa 18.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 162/2020 dňa 21.08.2020.
Dňom 22.08.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu:
Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 943 60 Nána, Slovenská republika, k číslu konania: 31OdK/206/2020
S 1645. 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.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. 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.
31OdK/206/2020 dated 14.08.2020 bankruptcy procedure was declared on the Debtor: Mgr. Eva Nagy Rigó, nar.:
15.02.1978, bytom Tolstého 2561/2, 945 01 Komárno. This resolution of the District Court Nitra was published in
Commercial Bulletin no. 162/2020 on 21.08.2020. 18 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: Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 94360 Nána, Slovenská republika, to the No.
31OdK/206/2020 S 1645.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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Saovak 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.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K068213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ciroková Alexandra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 570/16A, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/182/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/182/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Alexandra Ciroková, nar. 05.01.1986, Malinovského 570/16A, 941 01 Bánov, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 02.09.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 851 02 Slovenská republika 3936,16 €

LawService Recovery, k.s., správca

K068214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Longauer Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stračia 683 / 84, . Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/169/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/169/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Longauer, nar. 28.08.1968, bytom Stračia 84, 949 01 Nitra
v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku – motorového vozidla zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka a to:

Nákladné vozidlo FIAT DUCATO, typ 10F ZDS, rok výroby 1992, farba: biela, VIN: 471NRP004504, stav
opotrebovanosti: vysoká opotrebovanosť, vozidlo je nepojazdné, cca 5 rokov neštartuje, vozidlo je
odstavené v obci Podbrezová Štiavnička - Diel, vozidlo má viaceré vonkajšie poškodenia

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/169/2020 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 29.9.2020 15:00 hod.. Záväznú ponuku doručenú
správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca
neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 100 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK60 0900 0000 0051 4984 0473,
variabilný symbol: 001

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všetky náklady súvisiace s prevodom (prepisom) motorového vozidla bude znášať úspešný záujemca
ponukového konania. Prepis motorového vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte vykoná úspešný
záujemca, ktorý bude za týmto účelom splnomocnený zo strany správcu.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania
zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K068215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hubinová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MDŽ 1835 / 10, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/178/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/178/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 30OdK/178/2020-18 zo dňa 09.07.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok Eva Hubinová, nar. 25.02.1985, trvale bytom MDŽ 10, 942 01 Šurany, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Eva Hubinová, s miestom podnikania MDŽ 10, 942 01 Šurany, IČO: 45 491 500. Zároveň
bola uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/178/2020-18 zo dňa 09.07.2020 ustanovená do funkcie
správcu dlžníka JUDr. Ľubomíra Beňová, správca so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, Komárno. (ďalej len
„dlžník“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 136/2020 zo dňa 16.07.2020. Účinky
vyhlásenia konkurzu nastali dňa 17.07.2020.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Eva Hubinová, nar. 25.02.1985, trvale bytom MDŽ 10, 942 01 Šurany,
fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Eva Hubinová, s miestom podnikania MDŽ 10, 942 01
Šurany, IČO: 45 491 500, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 10.06.2020 a vyhlásenia úpadcu zo dňa
23.07.2020 dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Eva Hubinová, nar. 25.02.1985, trvale bytom MDŽ
10, 942 01 Šurany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Eva Hubinová, s miestom podnikania
MDŽ 10, 942 01 Šurany, IČO: 45 491 500 zrušuje.

K068216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Longauer Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stračia 683 / 84, . Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/169/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/169/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Longauer, nar. 28.08.1968, bytom Stračia 84, 949 01 Nitra
v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj inej majetkovej hodnoty zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný majetok dlžníka:

Iná majetková hodnota – Obchodný podiel dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti
IonGroup invest s.r.o., Stračia 84, 949 01 Nitra, IČO: 44 281 200, z poslednej dostupnej účtovnej závierky
vyplýva záporné vlastné imanie v hodnote (-) 5345 €, neaktívna spoločnosť cca 7 rokov.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/169/2020 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu: Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 29.9.2020 15:00 hod. Záväznú ponuku doručenú
správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca
neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a kópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Navrhovanú cenu za predmet ponukového konania a špecifikáciu majetku, ktorého sa ponuka týka
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je 100 €. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu
a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu musí byť v uvedenej lehote pripísaná na nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN SK60 0900 0000 0051 4984 0473,
variabilný symbol: 002

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode obchodného podielu.

Všetky náklady či prípadné správne poplatky súvisiace s prevodom obchodného podielu je povinný znášať
úspešný záujemca ponukového konania

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania
zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K068217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Longauer Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stračia 683 / 84, . Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/169/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/169/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

1.) Nákladné vozidlo FIAT DUCATO, typ 10F ZDS, rok výroby 1992, farba: biela, VIN: 471NRP004504, stav
opotrebovanosti: vysoká opotrebovanosť, vozidlo je nepojazdné, cca 5 rokov neštartuje, vozidlo je odstavené
v obci Podbrezová Štiavnička - Diel, vozidlo má viaceré vonkajšie poškodenia.

Majetok zapísaný do súpisu dňa 7.9.2020. Majetok zapísaný z dôvodu: majetok podlieha konkurzu nakoľko patril
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na
sumu 100 €

2.) Iná majetková hodnota – Obchodný podiel dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti
IonGroup invest s.r.o., Stračia 84, 949 01 Nitra, IČO: 44 281 200, z poslednej dostupnej účtovnej závierky vyplýva
záporné vlastné imanie v hodnote (-) 5345 €, neaktívna spoločnosť cca 7 rokov.

Majetok zapísaný do súpisu dňa 7.9.2020 a to z dôvodu, že tento majetok podlieha konkurzu v súlade s ust. §
167h zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust.
§ 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 100 €

........................................
Tomáš Timoranský
správca S1863

K068218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bako Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 398 / 64, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/215/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/215/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 31.8.2020
v právnej veci č.k. 23OdK/215/2020 majetok dlžníka : Jozef Bako, nar. 21.01.1960, bytom Štúrova 398/64, 952
01 Vráble, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Bako, s miestom podnikania Štúrova 398/64, 952 01
Vráble, IČO: 45 283 231, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 06.02.2019 týmto o z n a m u j e m ,
že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu vedeného
vo veci č.k. 23OdK/215/2020 v kancelárii správcu na adrese: ul. M. R. Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky, v
pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9:00 do 15:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadame podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailom:
judrjaromirvalent@stonline.sk, príp. telefonicky na tel. č: 0907 734 692.
Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : JUDr. Jaromír Valent , ul. M. R. Štefánika 4,
940 01 Nové Zámky a to prednostne elektronicky cez portál slovensko.sk, alebo emailom, príp. poštou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 7.9.2020

K068219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bako Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 398 / 64, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromir Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/215/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/215/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr.Jaromír Valent , zn. spr: S 1149, spravujúci na základe Uznesenia OS Nitra zo dňa 31.8.2020
v právnej veci č.k. 23OdK/215/2020 majetok dlžníka : Jozef Bako, nar. 21.01.1960, bytom Štúrova 398/64, 952
01 Vráble, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Bako, s miestom podnikania Štúrova 398/64, 952 01
Vráble, IČO: 45 283 231, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 06.02.2019 , týmto v zmysle § 32 ods.
7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
zverejňujem v právnej veci č. k. 23OdK/215/2020 číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok
pre popretie pohľadávky a to na účet vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK07 0900 0000 0051 4905 0295 .
Súčasne upovedomujem veriteľov, že v zmysle § 32 ods. 7 ZKR :
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke, alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;“
§ 32 ods. 19 ZKR : „ Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú 2 percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10.000 eur.“
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 7.9.2020

K068220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1751 / 24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, okr. Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/211/2019 S1553
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/211/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o aktualizácii údajov zapísaných v súpise všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na základe zmeny údajov zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Nové Zámky,
katastrálny odbor, týkajúcej sa nehnuteľností, ktoré boli spísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom vo
vydaní Obchodného vestníka č. 67/2020 zo dňa 06.04.2020 pod K029737 ako „Doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty o novú súpisovú zložku majetku“ a podľa § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii aktualizujem súpis všeobecnej podstaty týkajúcej sa súpisových položiek pod por. č. 71. a 72.
z dôvodu zmeny čísla listu vlastníctva, na ktorom sú nehnuteľnosti zapísané z Listu vlastníctva č. 930 na číslo
Listu vlastníctva č. 3571 nasledovne:
Súpisová zložka majetku všeobecnej podstaty
Dátum zapísania: 30.03.2020
Zabezpečovacie právo: Nie
Sporný zápis: Nebol vykonaný
Dôvod zápisu: § 167h ZKR
List vlastníctva č. 3571 – Okres: Nové Zámky, Obec: Svodín, Katastrálne územie: Nemecký Svodín
Por. č. Por. č. v zozname majetku Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku
Spoluvlastnícky Súpisová hodnota v EUR
podiel
zastavaná
plocha
a
71.
2193.
142/1
654
1/2
3.270,00
nádvorie
zastavaná
plocha
a
72.
2194.
142/3
146
1/2
730,00
nádvorie
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 142/ 3 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 930.

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K068221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ševčíková Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svetlá 1504/1 1504/1, 949 01 Nitra - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/183/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/183/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
dlžníka

Margita Ševčíková, nar. 22.11.1964, bytom Svetlá 1504/1, 94901 Nitra – Staré Mesto
správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Komárne dňa 07.09.2020

K068222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karmen Sebestyén
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice 1, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/213/2020 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/213/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Informácia o vyhlásení konkurzu / Information regarding to declared bankruptcy procedure
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka
Karmen Sebestyén nar.11.05.1972, bytom, 934 01 Levice, (ďalej v texte „dlžník“), Vám týmto oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.08.2020, sp. zn.28OdK/213/2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.172/2020, deň vydania
07.09.2020.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated May 20 2015, as the trustee of the
debtor: (the "Borrower") – dlžníka Karmen Sebestyén nar.11.05.1972, bytom, 934 01 Levice (hereinafter only
“the debtor”), our company obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra No.
28OdK/213/2020 dated Augustt 31 2020 bankruptcy procedure was declared on the debtors property. This
resolution of the District Nitra was published in Commercial Bulletin no. OV172/2020 on date of issue September
07 2020.
V súlade so zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu: Ing. Mária
Budniková., na adresu kancelárie: Mariánska 6, 949 01 Nitra a v jednom rovnopise na Okresnom súde Nitra, na
adresu: Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 01 Nitra, ku spisovej značke 28OdK/213/2020. Ak veriteľ doručí
prihlášku správcovi neskôr na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act. no. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only “the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge theirs claims in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the bankruptcy trustee: Ing. Mária Budniková., to the address of agency:
Mariánska 6,949 01Nitra, Slovak republic and in one original to the District court Nitra, to the address: Okresný
súd Nitra 949 01 Nitra to the file No:28OdK/213/2020. Application which will be delivered later will be considered
as claim in bankruptcy proceeding, but the creditor cannot exercise voting right and other K/rights associated with
lodged claim.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. 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
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribe form and
must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. A model application form and
other necessary documents are available on thewebsite of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia
konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of the
debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, the
total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are divided into
principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be
lodged in currency named EURO. If the claim is not lodged in currency named EURO, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference Exchange rate published by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange
rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does note state or announce, the amount of the claim
shall determine bankruptcy trustee with reasonable care. Documents proving evidence stated in application have
to be enclosed.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, inak sa pohľadávka v konkurze považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Pre každú zabezpečenú
pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodge secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right in the application,
otherwise the claim in bankruptcy proceeding consider as unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object a legal cause of a security right. Ak
veriteľ prihlasuje podmienenú pohľadávku, v prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť,
na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky. If creditor lodge
conditional claim in application have to state the fact on which claim arose or the condition upon which the claim
arose.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered seat in
Slovak republic, if the creditor doesn’t reside, doesn’t have register seat or branch office in Slovak republic. The
creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to the bankruptcy trustee,
otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial
Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or District court cannot be correct or amend.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be attached to
application, otherwise these claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, ohodnotené
znaleckým posudkom /v prípade nepeňažnej pohľadávky/ alebo nebudú doručené v zákonom stanovenej lehote
sa v konkurznom konaní neprihliada. Správca, ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu
neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.

Registration of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed, dated of expertise
will not be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered expertise will not
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be attached to the registration of claim /in case of non-financial claim/ or will be delivered on time, these will not
be considered. The bankruptcy trustee and the court are not obliged tonotify the creditor of amendment or
correction of the incorrect or incomplete registration of claim.
Ing. Mária Budniková-konkurzný správca

K068223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Foltin Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černík ., 941 05 Černík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/177/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/177/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku (SŽM):

SZM č. 1

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nové Zámky, obec: Černík, katastrálne územie:
Černík, zapísané na Okresnom úrade v Nových Zámkoch, katastrálny odbor ako parcely registra ʺCʺ evidované
na katastrálnej mape zapísané na LV č. 4289 a to:
·

parcela č. 4296, vinica, vo výmere 739 m2,

spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve dlžníka 1/1 k celku;

Majetok zapísaný do súpisu dňa 7.9.2020, z dôvodu, že tento majetok podlieha konkurzu nakoľko patril dlžníkovi
ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu
1000 €

SZM č. 2
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Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nové Zámky, obec: Černík, katastrálne územie:
Černík, zapísané na Okresnom úrade v Nových Zámkoch, katastrálny odbor ako parcely registra ʺCʺ evidované
na katastrálnej mape zapísané na LV č. 4499 a to:
·

parcela č. 5786, orná pôda, vo výmere 456 m2,

spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve dlžníka 4400/45553 k celku;

Majetok zapísaný do súpisu dňa 7.9.2020, z dôvodu, že tento majetok podlieha konkurzu nakoľko patril dlžníkovi
ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 167j ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii na sumu 50
€

...........................................
Tomáš Timoranský
správca S1863

K068224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Foltin Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černík ., 941 05 Černík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/177/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/177/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Július Foltin, nar. 12.04.1961, trvalý pobyt 941 05 Černík v súlade
s ustanovením § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný nehnuteľný majetok dlžníka a to:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nové Zámky, obec: Černík, katastrálne
územie: Černík, zapísané na Okresnom úrade v Nových Zámkoch, katastrálny odbor ako parcely registra
ʺCʺ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 4289 a to:
·

parcela č. 4296, vinica, vo výmere 739 m2,

spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve dlžníka 1/1 k celku
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Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 28OdK/177/2020 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 29.9.2020 do 15:00 hod. Záväznú ponuku doručenú
správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca
neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 1000 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
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na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., SK38 0900 0000 0051 4819 9047, variabilný
symbol: 001

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční 30.9.2020 o 10:00 hod v kancelárii správcu.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu z dôvodu nesplnenia podmienok ponukového konania, nemá
záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v
súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania a to najmä správne poplatky za vkladové
konanie bude znášať úspešný záujemca ponukového konania.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046 alebo emailom: ttomas.timoransky@gmail.com
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Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K068225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Foltin Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černík ., 941 05 Černík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/177/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/177/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Július Foltin, nar. 12.04.1961, trvalý pobyt 941 05 Černík v súlade
s ustanovením § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný nehnuteľný majetok dlžníka a to:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Nové Zámky, obec: Černík, katastrálne
územie: Černík, zapísané na Okresnom úrade v Nových Zámkoch, katastrálny odbor ako parcely registra
ʺCʺ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 4499 a to:
·

parcela č. 5786, orná pôda, vo výmere 456 m2,

spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve dlžníka 4400/45553 k celku

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 28OdK/177/2020 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 29.9.2020 do 15:00 hod. Záväznú ponuku doručenú
správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového
konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca
neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
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náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

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

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 50 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., SK38 0900 0000 0051 4819 9047, variabilný
symbol: 002

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správa vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční 30.9.2020 o 10:00 hod v kancelárii správcu.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.
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Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu z dôvodu nesplnenia podmienok ponukového konania, nemá
záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v
súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania a to najmä správne poplatky za vkladové
konanie bude znášať úspešný záujemca ponukového konania.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046 alebo emailom: ttomas.timoransky@gmail.com

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K068226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lalíková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabloňovce 150, 935 06 Jabloňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/168/2020 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/168/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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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: Dana Lalíková, nar. 30.04.1983, bytom 935 06 Jabloňovce č. 150, dňa
04.09.2020 obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:
·

KRUK Česká a Slovenská republika, Československé armády 954/7, Hradec Králové, IČO: 24785199, v
celkovej výške: 455,75 EUR.

V Nových Zámkoch dňa 7.9.2020
Mgr. Erik Štorek, Správca

K068227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čurgaliová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra Lipova 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/193/2020 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/193/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania.
Správca v konkurznom konaní dľžníka Mária Čurgaliová, nar 1.9.1948, bytom Nitra, t.č. Lipova 2. vyhlasuje II.
kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžnika. Predmetom predaja je
majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č.159/2020 zo dňa 18.8.2020.
Predmetom predaja sú nehnuteľnosti vedené na LV 2529 v katastrálnom území Veľke Janíkovce v rozsahu:
- parc. " E" č. 1197 výmera 8822 m2 trvalý trávnaty porast, podiel dlžničky je vo veľkosti 1/10 k celku, súpisova
hodnot 810,- €.
- parc. "E" č. 1201/1 vo výmere 245 m2 orná pôda, podiel dlžníčky je vo veľkosti 1/10 k celku, súpisova hodnota
23,- €.
- parc. "E" č. 1574/10 vo výmere 1650 m2 orná pôda, podiel dľžničky je vo veľkosti 1/10 k celku, súpisova
hodnota 149,- €..
Podmienky ponukového konania
1. Ponúku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne v lehote 10 dní od zverejnenia oznámenia v
Obchodnom vestníku správcovi na adresu sídla správcu 945 01 Komárno, Nádvorie Európy 32/1 v zalepenej
obálke s označením ponukove konanie č.29OdK/193/2020. "NEOTVÁRAŤ" v ktorej uvedie ponuknutú výšku
kúpnej ceny, svoje identifikačné údaje a doloží -právnicka osoba a fyzická osoba podnikateľ výpis z obchodného
alebo živnostenského registra ( nie starší ako 30 dní), občan -nepodnikateľ platný doklad totožnosti.
2 .Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne správca.
3.Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, a č. účtu na ktorý bude
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zaplatená
ponúknuta
suma.
4. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizu- je
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r, ods.2 ZoKR, za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
uhradí na
účet
spávcu
do
10
dní
od
vyhodnotenia
ponúk.
5. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
Správca JUDr. Mariana Zavacká

K068228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fülöp Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikszáthova 3723/5, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/162/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/162/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu, ktorý prebieha na Okresnom súde v Nitre, pod sp. zn. 29OdK/162/2020 na
majetok dlžníka: Norbert Fülöp, nar. 19.10.1980, bytom Mikszáthova 3723/5, 943 04 Obid, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamujem, že:
Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Norbert
Fülöp, nar. 19.10.1980, bytom Mikszáthova 3723/5, 943 04 Obid k o n č í.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.

Tomáš Timoranský, správca

K068229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Funtovárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekanica 167/31, 956 21 Kuzmice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/184/2020 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/184/2020-17
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 10.07.2020, sp.zn: 27OdK/184/2020-17 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka –Eduard Funtovárik, nar. 30.12.1966, bytom Kuzmice, Sekanica č. 167/31 a Ing. Aneta Ponesz,
so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený
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za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 133/2020 dňa 17.07.2020.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci sp.zn. 27OdK/184/2020 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu
v zmysle ust. ZKR.

Ing. Aneta Ponesz, správca

K068230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štecko Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/169/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/169/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 30OdK/169/2020-20 zo dňa 19.06.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Maroš Štecko, nar. 14.05.1974, bytom 94901 Nitra, t. č. Beethovenova 3, 94901 Nitra. Zároveň bola
uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 30OdK/169/2020-20 zo dňa 19.06.2020 ustanovená do funkcie správcu
majetku dlžníka (ďalej len „dlžník“) JUDr. Ľubomíra Beňová, správca S 185, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10,
Komárno. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku zo dňa 26.06.2020. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 122/2020 zo dňa 26.06.2020. Účinky vyhlásenia konkurzu
nastali dňa 27.06.2020.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Maroš Štecko, nar. 14.05.1974, bytom 94901 Nitra, t. č.
Beethovenova 3, 94901 Nitra, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení oznamujem podľa ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov, že dňa 07.09.2020 došlo k splneniu rozvrhu výťažku majetku dlžníka zapísaného
vo všeobecnej podstate a teda oznamujem v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Maroš Štecko, nar. 14.05.1974, bytom 94901
Nitra, t. č. Beethovenova 3, 94901 Nitra zrušuje.

K068231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozlík Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 13/16, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/173/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/173/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

268

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz Branislav Kozlík
Prvé kolo ponukového konania
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Branislav Kozlík, nar. 14.11.1972, rodné číslo: XXXXXX/XXXX bytom, Dunajská č. 13/16,
949 11 Nitra – Diely, štátny občan SR, podnikajúci pod obchodným menom Branislav Kozlík – SHARK,
IČO: 41264541, s miestom podnikania 94901 Nitra, Dunajská 16 s ukončenou podnikateľskou činnosťou k
21.06.2019, (ďalej len „Dlžník“), č.k. 27OdK/173/2020 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje :
prvé verejné ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
171/2020 zo dňa 04.09.2020 takto:
Por.
Dátum
Súpisová Zabezpečovacie
Popis
číslo
zapísania
hodnota právo
Osobné motorové vozidlo: ŠKODA OCTAVIA 1, EVČ: NR876CR, 1.9
TDi Elegance, Objem: 1 896 cm3, Prevodovka: manuálna, 5, Počet
dverí: 5, Počet miest: 5, Dátum prvého prihlásenia: 1. 1. 2001, Výkon: 66
1.
kW, Nádrž: 55 l, VIN: TMBBG41U622556933, Karoséria: AA sedan, 01.09.2020 200 EUR Nie
Farba: červená, Kategória vozidla: M1, Celková hmotnosť 1855 kg.
Stav vozidla: Nepojazdné
Auto sa nachádza v servise v Leviciach.

Sporný
zápis

Dôvod
zápisu

Nebol
§ 167h
vykonaný ZKR

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Hnuteľná vec uvedená vyššie je predmetom speňažovania jednotlivo, teda ako jediná hnuteľná vec.
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 10 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 10. 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
Branislav Kozlík“. 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,
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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:
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,
• 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 Branislav Kozlík – 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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

270

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

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 držiteľ hnuteľnej veci (vozidla), splnomocnený na tento úkon správcom v kúpnej
zmluve, bude povinný v zmysle § 116 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke osobne oznámiť orgánu
Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu.
V Topoľčanoch dňa 07.09.2020
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K068232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schmideg Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lodná ul. 2940 / 2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/185/2020 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/185/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o verejnom ponukovom konaní – konkurz Alexander Schmideg
Prvé kolo ponukového konania
Mgr. Lukáš Grežďo, Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, značka správcu S 1533 ako správca konkurznej
podstaty dlžníka Alexander Schmideg, nar. 09.05.1973, bytom Lodná 2940/2, 945 01 Komárno, štátny občan
SR, (ďalej len „Dlžník“), č.k. 28OdK/185/2020 S1533, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vyhlasuje :
prvé verejné ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č.
148/2020 zo dňa 03.08.2020 takto:
Por.
Dátum
Súpisová Zabezpečovacie
Popis
číslo
zapísania hodnota právo
Osobné motorové vozidlo, zn. PEUGEOT 406, EVČ: KN212CG, VIN:
VF38B6FZF1S005816, Druh vozidla: osobné vozidlo, Druh karosérie: AA
sedan, Farba: Šedá metalíza, Stav vozidla: V Premávke, Dátum stavu od
21.09.2007, Kategória vozidla: M1, Celková hmotnosť: 1855 kg, Dátum
prvej evidencie v SR/rok výroby: 25.07.2001, palivo: Benzín, manuálna
prevodovka, STK a EK platná do 28.12.2020, Výkon 85 kW, objem valcov
1.749 cm3, stav tachometra: 201624 km.
1.
Technický stav vozidla zhoršený, čiastočne nepojazdné pre závady v 29.07.2020 300 EUR Nie
motorovej časti a pre výmenu rozvodov, opotrebovaný brzdový
mechanizmus, opotrebovaná náprava, vyžaduje výmenu čapov a tlmičov
ako aj spáleného výfuku, výmena katalyzátora. Výbava vozidla: elektrické
sťahovanie predných okien, manuálna klimatizácia, servo riadenie. Na
vozidle sú letné pneumatiky opotrebované na 70 % o rozmeroch
195/65/R15.
Vozidlo sa nachádza na adrese Kapitánova 31, 945 01 Komárno.

Sporný
zápis

Nebol
§ 167h
vykonaný ZKR
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Podmienky verejného ponukového konania:
1. Hnuteľná vec uvedená vyššie je predmetom speňažovania jednotlivo, teda ako jediná hnuteľná vec.
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 10 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 10. 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
Alexander Schmideg“. 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:
I. meno, priezvisko,
II. bydlisko,
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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,
• 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 Alexander Schmideg – 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 držiteľ hnuteľnej veci (vozidla), splnomocnený na tento úkon správcom v kúpnej
zmluve, bude povinný v zmysle § 116 ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke osobne oznámiť orgánu
Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, zmenu vlastníckeho práva k vozidlu.
V Topoľčanoch dňa 07.09.2020
Mgr. Lukáš Grežďo, správca
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K068233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozmarínova 189/13, 949 01 Nitra - Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1981
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/173/2020 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/173/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K068234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mojzeš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice 0, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1972
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/216/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/216/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Peter Mojzeš, nar. 09.07.1972, bytom
934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mojzeš, s miestom podnikania Kalinčiakovo
210, 934 01 Levice, IČO: 37 098 675, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.03.2011 týmto
oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn. 23OdK/216/2020
S1719 nahliadať v kancelárii správcu SNP 56, 934 01 Levice, Slovenská republika, a to každý pracovný deň
v úradných hodinách od 07:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 14:30 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore.
Správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 905 948 699 alebo prostredníctvom e-mailu na levice@gbkr.sk.
Samotné nahliadanie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K068235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mojzeš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice 0, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1972
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/216/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/216/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Peter Mojzeš, nar. 09.07.1972, bytom
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934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mojzeš, s miestom podnikania Kalinčiakovo
210, 934 01 Levice, IČO: 37 098 675, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.03.2011 týmto
v súlade s ust. § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej „ZKR“),
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený
v banke: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§ 167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 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.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K068236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mojzeš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levice 0, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1972
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/216/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/216/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Peter Mojzeš, nar. 09.07.1972, bytom 934 01 Levice, podnikajúci pod obchodným menom: Peter
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Mojzeš, s miestom podnikania Kalinčiakovo 210, 934 01 Levice, IČO: 37 098 675, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.03.2011 (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamuje, že Uznesením Okresného
súdu Nitra sp. zn. 23OdK/216/2020 zo dňa 31.08.2020 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok
Dlžníka a za správcu ustanovil G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom SNP 56, 934 01
Levice, Slovenská republika.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor: Peter Mojzeš, date of birth: 09.07.1972, residency at 934 01 Levice, doing
business under a trade name: Peter Mojzeš, place of business, Kalinčiakovo 210, 934 01 Levice, IČO: 37
098 675, with terminated business activity on 31.03.2011 (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that
with the resolution of the District Court Nitra, proc. no: 23OdK/216/2020 dated as of 31th of AUGUST 2020 the
bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate and the trustee G & B KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. residency of the office at SNP 56, 934 01 Levice, Slovak republic, mark of trustee
S1719 was appointed.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 08.09.2020.
The bankruptcy proceedings came into effect on 8th of SEPTEMBER 2020.
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 a v jednom na
súd. 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 Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom 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 and one to the court. 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 Regulation (EU)
2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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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.
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 other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K068237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurček Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Urmince 0, 956 02 Urmince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/110/2020 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/110/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku
Dlžník Jozef Ďurček, nar. 11.09.1962, trvale bytom Obec Urmince, podnikajúci pod obchodným menom Jozef
Ďurček, so sídlom Urmince 171, IČO: 40799042 bol oboznámený, že: Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
27OdK/110/2020-21 zo dňa 24.04.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef Ďurček, nar. 11.09.1962,
trvale bytom Obec Urmince, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Ďurček, so sídlom Urmince 171, IČO:
40799042. Zároveň bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27OdK/110/2020-21 zo dňa 24.04.2020
ustanovená do funkcie správcu dlžníka JUDr. Ľubomíra Beňová, správca S 1485, so sídlom kancelárie
Záhradnícka 10, 94501 Komárno. (ďalej len „dlžník“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom
vestníku č. 84/2020 zo dňa 24.04.2020. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 25.04.2020.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Ďurček, nar. 11.09.1962, trvale bytom Obec Urmince, podnikajúci
pod obchodným menom Jozef Ďurček, so sídlom Urmince 171, IČO: 40799042, v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem podľa ust. § 167v zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, že dňa 07.09.2020 došlo
k splneniu rozvrhu výťažku majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate a teda oznamujem v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jozef Ďurček, nar. 11.09.1962, trvale bytom Obec
Urmince, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Ďurček, so sídlom Urmince 171, IČO: 40799042 zrušuje.

K068238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szakál Imre
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická ul. 668/7, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1952
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/154/2020 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/154/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka Imre Szakál, nar. 17.05.1952, bytom
Košická ul. 668/7, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom Imre Szakál – SZAKOMING, s
miestom podnikania Košická ul. 668/7, 945 01 Komárno, IČO: 32 422 334 (ďalej len „Dlžník“), týmto vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 167n ods. 1, § 167 p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve Dlžníka.

KOLO: PRVÉ
PREDMET:
Predmetom ponukového konania sú súpisové položky pod por. č. 1. - 22. ako Súbor majetku č. 1., a to:
·

Por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

nehnuteľnosti – zapísané do súpisu majetku oddelenej podstaty pod por. č. 1. – 22. Súpis oddelenej
podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 168/2020 pod K065838 dňa 31.08.2020.

Popis

Kat.
územie

orná pôda
Jurová
orná pôda
Jurová
lesný pozemok Jurová
lesný pozemok Jurová
orná pôda
Jurová
orná pôda
Jurová
orná pôda
Jurová
orná pôda
Jurová
orná pôda
Jurová
orná pôda
Jurová
lesný pozemok Jurová
lesný pozemok Jurová
lesný pozemok Jurová
lesný pozemok Jurová
trvalý
trávny
Jurová
porast
trvalý
trávny
Jurová
porast
trvalý
trávny
Jurová
porast
trvalý
trávny
Jurová
porast
trvalý
trávny
Jurová
porast
orná pôda
Jurová
orná pôda
Jurová
orná pôda
Jurová

LV

Výmera
(m2)

Par. č.

Parcely
registra

238
238
812
812
917
917
917
922
922
923
943
943
943
943

630
346
15710
303
388
2075
7337
6618
11603
89870
778
607
570
2763

1199/ 3
1199/103
1278/ 4
1280/ 5
1200/ 1
1200/ 2
1261/ 1
1202/ 3
1202/4
1280/ 1
1280/ 2
1280/ 3
1280/ 4
1281/ 2

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Súpisová hodnota za spoluvlastnícky
Spoluvlastnícky
podiel
podiel
v€
3/480
3,99
3/480
2,19
3/480
122,73
3/480
2,37
3/480
2,46
3/480
13,15
3/480
46,52
3/480
41,96
3/480
73,56
3/480
569,77
3/480
6,08
3/480
4,74
3/480
4,45
3/480
21,58

944 13454

1278/1

E

3/480

19,87

944 1863

1278/ 2

3/480

2,75

944 70

1278/ 3

3/480

0,10

944 486

1281/ 1

3/480

0,72

944 56

1281/ 3

3/480

0,08

944 1180
944 14591
945 24166

1282
1283/ 1
1261/2

3/480
3/480
3/480

7,48
92,51
153,21

E
E
E
E
E
E
E

(ďalej aj ako „Súbor majetku č. 1“)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: nehnuteľnosti
PODSTATA: oddelená
DÔVOD ZÁPISU: Dlžníkom uvedené v Návrhu na vyhlásenie konkurzu; poskytnutá súčinnosť od GKÚ Bratislava;
poskytnutá súčinnosť od Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor
Podmienky ponukového konania:
1. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
· Záujemca musí osobne alebo prostredníctvom pošty doručiť správcovi záväznú písomnú ponuku vloženú
do nepriehľadnej a zalepenej obálky s nápisom „NEOTVÁRAŤ – PONUKOVÉ KONANE
28OdK/154/2020– Súbor majetku č. 1.“ do sídla kancelárie správcu na adresu G & B KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., SNP 56, 934 01 Levice v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku najneskôr v posledný deň lehoty do 14:30 hod. Obálka
musí obsahovať správne identifikačné údaje záujemcu, ktoré musia byť totožné s identifikačnými údajmi
uvedenými v ponuke v rozsahu minimálne:
a. FO: meno a priezvisko, bydlisko,
b. FO podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO,
c. PO: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO.
· Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
· Ponuka, ktorá nebude do kancelárie správcu doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za
riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať
ani vziať späť.

2. NÁLEŽITOSTI PONUKY
Záväzná písomná ponuka musí obsahovať:
· Správne a úplné identifikačné údaje záujemcu:
a. Záujemca právnická osoba: obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené).
Ako prílohu je záujemca povinný priložiť k záväznej písomnej ponuke výpis z Obchodného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby,
b. Záujemca fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia. Ako prílohu je
záujemca povinný priložíť k záväznej písomnej ponuke fotokópiu platného občianskeho preukazu;
c. Záujemca fyzická osoba – podnikateľ: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia, IČO, DIČ,
IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania. Ako prílohu je záujemca povinný priložiť
k záväznej písomnej ponuke fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení a fotokópiu platného
občianskeho preukazu.
· Označenie predmetu kúpy majetku, ktorý je špecifikovaný v ponukovom konaní.
· Kúpnu cenu, ktorá je zhodná so zálohou za celú ponúknutú kúpnu cenu uhradenou na bankový účet
správcu.
· Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy).
· Záloha zložená záujemcom, ktorý nebude úspešný v ponukovom konaní, bude správcom vrátená
bezhotovostným prevodom na bankový účet, z ktorého bude záloha zložená na bankový účet správcu, a
to v prípade ak záujemca neoznačí účet, na ktorý žiada vrátiť zloženú zálohu.
· Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
· Záväzná písomná ponuka musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
· Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.

3. KÚPNA CENA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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·

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre
príjemcu: meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby
a spisovú značku konkurzu: 28OdK/154/2020 – Súbor majetku č. 1.
· Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr posledný deň lehoty
na predkladanie ponúk do 14:30 hod.
· Zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu musí záujemca zložiť na číslo účtu správcu vedeného v Prima
banka Slovensko, a.s. v tvare IBAN: SK83 5600 0000 0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X,
Variabilný symbol: 281542020.
· V zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá zároveň spĺňa kritériá v bode a) nižšie:
·
a. Predmetom speňaženia sú súpisové položky pod por. č. 1. - 22. ako Súbor majetku č. 1 a ponúknutá
kúpna cena musí byť rovnajúca alebo vyššia ako 100% jeho súpisovej hodnoty t.j. 1.192,27 EUR.
· Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
· Vypratanie nehnuteľnosti, náklady spojené s návrhom na vklad a vypracovanie kúpnej zmluvy je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Nehnuteľnosti sa speňažujú ako „stoja a ležia“.

4. Doručením ponuky záujemca bezvýhradne súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania.
5. Záujemca je svojou ponukou viazaný.
6. Vyhodnotenie ponúk uskutoční správca v lehote do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk. Správca upovedomuje len úspešného záujemcu ponukového konania. Ak správca neoznámi
záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá.
7. V lehote do 10 pracovných dní odo dňa upovedomenia úspešného záujemcu uzavrie správca s úspešným
záujemcom kúpnu zmluvu.
8. Správca si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové
konanie kedykoľvek zrušiť, alebo odmietnuť ponuky v prípade neprimerane nízkej ponúknutej kúpnej ceny
alebo nedodržania akéjkoľvek z podmienok ponukového konania, alebo odmietnuť všetky ponuky, a to aj
bez uvedenia dôvodu.
9. Bližšie informácie o ponukovom konaní správca poskytne na telefónnom čísle 0905 948 699 alebo na emailovej adrese levice@gbkr.sk.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K068239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Šárkőzy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Sihoti 7/171, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1796
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/172/2020 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/172/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Igor Šárkőzy, nar. 10.06.1976, bytom Na Sihoti 171/7, 951 06 Vinodol (ďalej tiež ako "dlžník")
týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR")
zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady
konkurzu.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 07.09.2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Marián Dobiš, správca

K068240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Marta Šarköziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Sihoti 495/9, 951 06 Vinodol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1962
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/175/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/175/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1571
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Značka súdu:

Značka správcu:

Vybavuje:

Dátum:

28OdK/175/2020

28OdK/175/2020 S 1571

Ing. Nikoleta Pappová

07.09.2020

Oznámenie o skončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 28OdK/175/2020-18 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku č.
133/2020 dňa 13.07.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Marta Šarköziová, nar. 20.12.1962, Na
sihoti 495/9, 951 06 Vinodol, štátny občan SR a za správcu bol ustanovený Správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, zapísaného pod značkou S 1571 (ďalej len „správca“).
Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K068241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Richard Kotlár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 430 / 91, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1988
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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: 32OdK/21/2019 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/21/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1571
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Značka súdu:
32OdK/21/2019

Značka správcu:

Vybavuje:

32OdK/21/2019 S 1571

Ing. Nikoleta Pappová

Dátum:
07.09.2020

Oznámenie o skončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32OdK/21/2019-31 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku č.
74/2019 dňa 15.04.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Richard Kotlár, nar. 28.01.1988, Robotnícka
430/91, 953 01 Zlaté Moravce, štátny občan SR a za správcu bol ustanovený Správcovský dom, k.s., so sídlom
kancelárie Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, zapísaného pod značkou S 1571 (ďalej len „správca“).
Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K068242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Urbanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ludince 102, 935 65 Veľké Ludince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/170/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/170/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Júlia Urbanová, nar. 10.08.1962, bytom 935 65 Veľké Ludince 102, spis.
zn.: 31OdK/170/2020, v zmysle ust. §-u 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. §-u 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poskytnutých súčinností tretích osôb ako aj z vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí správca zistil, že dlžník nie
je vlastníkom žiadneho nehnuteľného, hnuteľného ani iného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu v zmysle
ust. §-u 167h ZoKR, a ktorý by bolo možné ďalej v konkurze spravovať a speňažovať.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Nitre, dňa 07.09.2020
JUDr. Marek Ďuran, správca

K068243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Farkaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 20, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/104/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/104/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Mgr. Viliam Kolenčík, správca dlžníka Gejza Farkaš, nar. 27.06.1972, bytom Bátorove Kosihy 20, 946 34
Bátorove Kosihy, č.k.: 28OdK/104/2020, v zmysle §167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, už nie je
možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom
vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Jarku dňa 07.09.2020
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K068244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benke Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
94359 Pavlová, 943 59 Pavlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/128/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/128/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Daniel Benke, nar. 30.10.1991, trvalý pobyt 943 59 Pavlová, v súlade s
§167p ZKR vyhlasuje

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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II. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 136/2020 dňa
16.07.2020 , a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 1 :
Typ súpisovej zložky: Osobné vozidlo zn. Ford Mondeo
Popis: Osobné vozidlo zn. Ford Mondeo, druh: AC KOMBI, farba: šedá metalíza svetlá, VIN:
WF0WXXGBBW5G50847, evidenčné číslo: NZ941GD, rok výroby: 2005, zdvihový objem valcov: 1998 cm3,
najväčší výkon motora: 96 kW/ otáčky: 3800 min-1, prevodovka: AT/ 5 stupňov, druh paliva: NM, stav vozidla:
pojazdné.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 1:

1 400.- €

Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Predmetom ponukového konania je súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 1 za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis
z OR, alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky poštou v zalepenej obálke na adresu správcu :
Ing. Jozef Kulich, správca, L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, s označením “KONKURZ- 28OdK/128/2020II. kolo VPK - NEOTVÁRAŤ “. V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu
osobne, môže tak učiniť len po predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1.
2.
3.
4.

Označenie súpisovej zložky, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka;
Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet;
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný;
5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Daniel Benke, nar. 30.10.1991;
6. Kontaktné údaje na záujemcu (email, telefónne číslo).
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane
do 15. hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
vykoná najneskôr 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ
v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna,
alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“).
Podmienky uzavretia Zmluvy:
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Zmluvu, alebo ju
neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie
vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V
prípade, že nebude vykonaný prepis os. vozidla na záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí
správca, môže správca už od uzavretej Zmluvy odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
predmet ponukového konania nachádza a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Jozef Kulich, správca dlžníka Daniel Benke;
tel. č. 0903 427 890, e-mail: kulichj@mail.t-com.sk.
Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
IBAN: SK55 0900 0000 0051 7224 4653, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s.
VS: 281282020
.V Nových Zámkoch dňa 07.09.2020
Ing. Jozef Kulich, správca
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K068245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkoveská ulica 177 / 44, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/78/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/78/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ivan Dávid, nar. 24.07.1980, bytom Veľkoveská ulica 177/44, 951 13
Branč- Veľká Ves, t. č. Novozámocká 147/338, 951 12 Ivanka pri Nitre, v súlade s §167n ZKR vyhlasuje
II. kolo verejného ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č.
96/2020 dňa 21.05.2020, a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2- súbor majetku:
Typ súpisovej zložky: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 377, k. ú. Veľká Ves - záhrada a vodné plochy
·
·
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 131 o výmere 399 m2, zapísaný na LV č. 377, k. ú.
Veľká Ves, obec: Branč, okres: Nitra, druh pozemku: záhrada. Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/10, t. j.
39.9 m2;
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 132/1 o výmere 1109 m2, zapísaný na LV č. 377, k.
ú. Veľká Ves, obec: Branč, okres: Nitra, druh pozemku: vodná plocha. Spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/10, t. j. 110.9 m2;
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 132/2 o výmere 143 m2, zapísaný na LV č. 377, k. ú.
Veľká Ves, obec: Branč, okres: Nitra, druh pozemku: vodná plocha. Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/10,
t. j. 14.3 m2;

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2 :

774.60 €

Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Predmetom predaja je súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby. V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis
z OR, alebo ŽR nie starší ako 3 mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky poštou v zalepenej obálke na adresu správcu:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Jozef Kulich, správca, L. Kassáka 8, 94001 Nové Zámky s označením “KONKURZ- 23OdK/78/2020 – II.
kolo - NEOTVÁRAŤ “.
V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť len po
predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1.
2.
3.
4.

Označenie súpisovej zložky, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka;
Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet;
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný;
5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Ivan Dávid, nar. 24.07.1980;
6. Kontaktné údaje na záujemcu (email, telefónne číslo).
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane
do 15. hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
vykoná najneskôr 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ
v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna,
alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
Zmluvu o prevode vlastníckych práv (ďalej len „Zmluva“).
Podmienky uzavretia Zmluvy:
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Zmluvu, alebo ju
neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Zmluva sa vyhotoví na náklady víťazného záujemcu. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a
ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný
záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis nehnuteľnosti na
záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej Zmluvy prevode
odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel Zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
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Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
nehnuteľnosti nachádzajú a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Jozef Kulich, správca dlžníka Ivan Dávid,
tel. č.: 0903 427 890, e-mail: kulichj@mail.t-com.sk
Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
IBAN: SK74 0900 0000 0051 7224 4602, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s.
VS: 23782020
V Nových Zámkoch dňa 07.09.2020
Ing. Jozef Kulich, správca

K068246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Košán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovský Hrádok 57, 935 51 Tekovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/212/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/212/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka: Ľudovít Košán, nar. 23.03.1989, bytom Tekovský Hrádok
č. 57, sp. zn.: 27OdK/212/2020 oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo
počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Hollého 10, 949 01 Nitra, a to
v úradných hodinách každý pracovný deň od 09:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 po predchádzajúcom
e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese info@insolvency.sk.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na
zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K068247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Košán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovský Hrádok 57, 935 51 Tekovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/212/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/212/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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ADVO INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S 1604, správca dlžníka: Ľudovít Košán, nar. 23.03.1989, bytom
Tekovský Hrádok č. 57, sp. zn.: 27OdK/212/2020, v súlade s ustanovením § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňujeme číslo účtu v tvare IBAN:
SK55 1100 0000 0029 2988 2865 vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7
písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K068248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Košán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tekovský Hrádok 57, 935 51 Tekovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1989
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/212/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/212/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
Vám ako správca úpadcu: Ľudovít Košán, nar. 23.03.1989, 29.05.2000 as the trustee of bankrupt: Ľudovít Košán, born on nar.
bytom Tekovský Hrádok č. 57, oznamujeme, že bol na majetok 23.03.1989, residing at Tekovský Hrádok č. 57, SR hereby I inform
úpadcu
Uznesením
Okresného
súdu
Nitra
sp.
zn.: you, that District Court in Nitra declared bankruptcy on bankrupt's
27OdK/212/2020 zo dňa 26.08.2020 uverejnenom v Obchodnom property and appointed us as the trustee of the bankrupt by its resolution
vestníku č. 170/2020020 zo dňa 03.09.2020 vyhlásený konkurz No. 27OdK/212/2020 dated 26.08.2020 and published in the Commercial
úpadcu a zároveň sme boli ustanovený za správcu úpadcu.
bulletin No. 170/2020 dated 03.09.2020.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň declaring the bankruptcy in the Commercial bulletin, whereby the day
zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje following after the day of the publication of the court's declaration in the
nasledujúci deň po zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom Commercial bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the
vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. court's declaration. The debtor becomes the bankrupt by declaration of
1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199
sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze The claim shall be filed by application except the claim against the
uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR). V konkurze sa prihláškou bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR. in §
Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté 166a letter a), b) a c) BRA are applied by application form. Wiping out
pohľadávky.
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form
as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing
iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého law is listed higher in order, had registered.
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or
poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci who leased an asset to the debtor in exchange for agreed wage for fixed
zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté period with an intention of transferring the hired asset ́s ownership to the
nájomné na dobu určitú s cieľom prevodu prenajatej veci do debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve
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vlastníctva dlžníka. Takýto veritelia právo uplatňujú v konkurze ownership during the bankruptcy.
rovnako ako by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ Such creditors shall exercise the right in bankruptcy as if they had
prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou exercised the security law. Such creditors are entrusting the trustee to
vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa ( § 29 Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly
ods. 9 a 10 ZKR )
applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within
správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do basic registration period 45 days from bankruptcy declaration; creditor
45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí also shall to submit application to the court in one counterpart. Receipt of
prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky the application to the trustee's online mailbox is considered to be
správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods. 2 delivered to the court. (§ 28 sec. 2 BRA). The electronic submission and
ZKR). Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané its attachments have to be signed by the qualified electronic signature of
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie the person authorized to submit the electronic submission.
elektronického podania.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie be taken into consideration, but such creditor shall not be entitled to vote
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné and for the other rights related with filed claim. Creditor's right for
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený proportional settlement is not affected herewith; creditor may be only
len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecne podstaty, satisfied from gain included into the schedule of the general bankruptcy
ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po assets, provided that the purpose to create such schedule was published
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do in the Commercial bulletin after the delivery of the application to the
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s trustee. The trustee will publish info that such claim was included into the
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the
filed sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručene správcovi In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in
sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v application submitted to the trustee within basic registration period 45
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základne If such creditor does not file his secured claim in the basic registration
prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v period, his pledge will not be taken into consideration in the bankruptcy,
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, consequence against such bankruptcy assets, such right may be filed
takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých will be settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28
ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. contain basic requirements; otherwise it will not be take into
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a consideration. The application's basic requirements are: a) name,
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a surname and residence or name and seat of the creditor, b) name,
bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa euros, trustee will set value of the claim based on the reference exchange
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej submitted in currency without reference exchange rate of European
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the
banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí claim with professional diligence (§ 29 sec. 5 BRA).
správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené Documents proving facts stated in the application should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he
prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 doesn't keep the claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6
ods. 6 ZKR).
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si residence or seat in the Slovak republic if he didn't have residence or seat
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť appointment of such deputy to the trustee, otherwise the documents will
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základne The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom application without undue delay after the expiration of the basic
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako registration period together with his statement. Court will decide whether
na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, these petitions should be treated as applications by its resolution without
či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd undue delay. Court will deliver court's resolution to the trustee, trustee will
doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 application, may not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko This announcement applies to the creditors with domicile or registered
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie seat i n EU member states other than the Slovak Republic according to
ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
č.1346/2000 z 29.05.2000.
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K068249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Patáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra 1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1963
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/174/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/174/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka: Marta Patáčová, nar. 18.12.1963, bytom 949 01 Nitra, podnikajúci pod obchodným menom
: Marta Patáčová AGENCIA "COMPRA - VENTA" P, s miestom podnikania Levická 9, 949 01 Nitra, IČO: 33
709 815, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.10.2015, sp. zn.: 31OdK/174/2020, 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.

K068250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Patáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra 1, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1963
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/174/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/174/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka Marta Patáčová, nar. 18.12.1963, bytom 949 01 Nitra,
podnikajúci pod obchodným menom : Marta Patáčová AGENCIA "COMPRA - VENTA" P, s miestom
podnikania Levická 9, 949 01 Nitra, IČO: 33 709 815, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
31.10.2015, sp. zn.: 31OdK/174/2020 (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.

K068251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svoboda Jiří
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronské Kosihy 56, 935 27 Hronské Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/170/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/170/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty dlžníka Jiří Svoboda, nar. 15.04.1959, bytom Hronské Kosihy
56, 935 27 Hronské Kosihy, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, resp. do oddelenej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc z údajov uvedených
dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a z vyjadrení dlžníka zo dňa 28.07.2020, som zistil, že dlžník
nie je vlastníkom majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu v zmysle §167h ZKR.
V Nových Zámkoch dňa 07.09.2020
Ing. Jozef Kulich, správca

K068252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szikszai Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 775/118, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/170/2020 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/170/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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27OdK/170/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty dlžníka Ildikó Szikszai, nar. 05.12.1968, bytom Obchodná č.
775/118, Nesvady, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty, resp. do oddelenej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc z údajov uvedených
dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a z vyjadrení dlžníka zo dňa 28.07.2020, som zistil, že dlžník
nie je vlastníkom majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu v zmysle §167h ZKR.
V Nových Zámkoch dňa 07.09.2020
Ing. Jozef Kulich, správca

K068253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balla Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajské nábr. 2529/38, 945 05 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1977
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/243/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/243/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Viktor Balla, nar.: 27.08.1977, trvale bytom: Dunajské nábr.
2529/38, 945 05 Komárno, spisová značka: 29OdK/243/2019 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz
Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K068254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MSZ s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipový rad 1510 / 0, 946 32 Marcelová - Krátke Kesy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 542 024
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/14/2018 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/14/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., správca úpadcu: MSZ s.r.o., so sídlom Lipový rad 1510,
946 32 Marcelová, IČO: 36 542 024, Slovenská republika, sp zn. 32K/14/2018, týmto dopĺňa súpis majetku
úpadcu patriaceho do súpisu všeobecnej podstaty:

Por.
č.

Katastrálne
územie

LV

16.

Krátke Kesy

897

17.

Krátke Kesy

897

18.

Krátke Kesy

897

19.

Krátke Kesy

897

20.

Krátke Kesy

897

21.

Krátke Kesy

1601

22.
23.

Krátke Kesy
Krátke Kesy

1601
1601

24.

Krátke Kesy

1602

Druh pozemku
zastavaná
nádvorie
zastavaná
nádvorie
zastavaná
nádvorie
zastavaná
nádvorie
zastavaná
nádvorie
zastavaná
a nádvorie
záhrada
rodinný dom
zastavaná
nádvorie

plocha

a

plocha

a

plocha

a

plocha

a

plocha

a

plocha

plocha

a

Výmera
(m2)

Parc.
č.

Parcely
registra

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
v€

820

204

C

pod B4: 5/128

185,77

820

204

C

pod B6: 5/64

640,60

820

204

C

pod B7: 5/64

371,55

820

204

C

pod B11: 5/512

46,40

820

204

C

pod B13: 105/1024

487,55

156

200

C

pod B2: 7/40

108,93

178
súp. č. 120

201
200

C
C

pod B2: 7/40
pod B2: 7/40

124,29
1,00

342

203

C

pod B2: 8/12

909,72

hodnota

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K068255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rajči Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Pietra 399/25, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/154/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/154/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Štefan Rajči, nar. 01.01.1980, trvale bytom A. Pietra 399/25,036 01 Martin,
do 06.02.2019 podnikajúci pod obchodnom menom Štefan Rajči, s miestom podnikania A. Pietra 399/25, 036 01
Martin, IČO: 47 999 969 (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, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111
0000 0010 9032 9022, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Degner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlinská 2582/17, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/129/2020/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/129/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Michal Brož, správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Degner, nar. 15.07.1961, Hlinská 2582/17, 010
01 Žilina v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina č.k.: 2OdK/129/2020 s poukazom na
ustanovenie § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj časti majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty
publikovaného v OV č. 150/2020 zo dňa 5.8.2020 v znení doplnenia súpisu majetku všeobecnej podstaty
publikovaného v OV č. 172/2020 zo dňa 7.9.2020 pričom sa jedná o nasledovné nehnuteľnosti:
P.č. Typ
súpisovej
zložky
majetku
1
Nehnuteľná
vec

2

Nehnuteľná
vec

3

Nehnuteľná
vec

4

Nehnuteľná
vec

5

Nehnuteľná
vec

6

Nehnuteľná
vec

7

Nehnuteľná
vec

8

Nehnuteľná
vec

Druh súpisovej zložky majetku

Hodnota Spoluvlastnícky
v EUR
podiel

Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 0,28
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 1779 a to pozemok parcela registra E číslo 2320 Orná pôda
o výmere 626m2, pozemok parcela registra E číslo 2566 Orná pôda o výmere
1026m2, pozemok parcela registra E číslo 2567 Orná pôda o výmere 516m2
v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka Miroslav Degner vo veľkosti 1/768
k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 0,01
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 5723 a to pozemok parcela registra E číslo 3221 Vodná
plocha o výmere 665m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka Miroslav
Degner vo veľkosti 1/22464 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 0,06
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 5681 a to pozemok parcela registra E číslo 2975/1 Orná
pôda o výmere 1219m2, pozemok parcela registra E číslo 3217/3 Vodná
plocha o výmere 12415 m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka
Miroslav Degner vo veľkosti 1/22464 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 0,01
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 5680 a to pozemok parcela registra E číslo 2972/1 Lesný
pozemok o výmere 538m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka
Miroslav Degner vo veľkosti 1/22464 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 0,01
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 5679 a to pozemok parcela registra E číslo 2733 Orná pôda
o výmere 72m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka Miroslav Degner
vo veľkosti 1/22464 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 0,29
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 5509 a to pozemok parcela registra E číslo 189 orná pôda
o výmere 189m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka Miroslav Degner
vo veľkosti 234/15360 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 0,09
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 5491 a to pozemok parcela registra E číslo 816 Orná pôda
o výmere 56m2, pozemok parcela registra E číslo 817 Orná pôda o výmere
638m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka Miroslav Degner vo
veľkosti 63/48384 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 0,01
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 5219 a to pozemok parcela registra E číslo 3199 zastavaná

1/768

0,28

1/22464

0,01

1/22464

0,06

1/22464

0,01

1/22464

0,01

234/15360

0,29

63/48384

0,09

88200/3962649600 0,01
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13
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14
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vec

15

Nehnuteľná
vec

16

Nehnuteľná
vec

17

Nehnuteľná
vec

18

Nehnuteľná
vec

19

Nehnuteľná
vec
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plocha a nádvorie o výmere 26m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka
Miroslav Degner vo veľkosti 88200/3962649600 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 0,38
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 4407 a to pozemok parcela registra E číslo 2051/188 Orná
pôda o výmere 376m2, pozemok parcela registra E číslo 2051/189 Orná pôda
o výmere 174m2, pozemok parcela registra E číslo 2051/190 Orná pôda
o výmere 178m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka Miroslav Degner
vo veľkosti 1/192 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 0,01
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 4014 a to pozemok parcela registra E číslo 3158/7 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 41m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka
Miroslav Degner vo veľkosti 1/22464k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 0,08
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 3265 a to pozemok parcela registra E číslo 2551/340 orná
pôda o výmere 619m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka Miroslav
Degner vo veľkosti 1/768 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 0,32
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 2147 a to pozemok parcela registra E číslo 2813 Orná pôda
o výmere 423m2, pozemok parcela registra E číslo 2814 Orná pôda o výmere
423m2, pozemok parcela registra E číslo 2815 Orná pôda o výmere 448m2,
pozemok parcela registra E číslo 2816 Orná pôda o výmere 401m2, pozemok
parcela registra E číslo 2817 Orná pôda o výmere 771m2 v spoluvlastníkom
podiele na meno dlžníka Miroslav Degner vo veľkosti 1/768 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 1,81
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 1982 a to pozemok parcela registra E číslo 2051/383 Orná
pôda o výmere 3273m2, pozemok parcela registra E číslo 2103/204 Ostatná
plocha o výmere 207m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka Miroslav
Degner vo veľkosti 1/192 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 2,64
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 1883 a to pozemok parcela registra E číslo 2052 Orná pôda
o výmere 1238m2, pozemok parcela registra E číslo 2053 Orná pôda
o výmere 1276m2, pozemok parcela registra E číslo 2054 Orná pôda
o výmere 2564m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka Miroslav
Degner vo veľkosti 1/192 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 3,94
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 1882 a to pozemok parcela registra E číslo 2824 Orná pôda
o výmere 1289m2, pozemok parcela registra E číslo 2825 Orná pôda
o výmere 1198m2, pozemok parcela registra E číslo 2826 Orná pôda
o výmere 1260m2, pozemok parcela registra E číslo 2827 orná pôda o výmere
1302m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka Miroslav Degner vo
veľkosti 1/128 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 1,92
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 1880 a to pozemok parcela registra E číslo 2081 Orná pôda
o výmere 652m2, pozemok parcela registra E číslo 2082 Orná pôda o výmere
578m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka Miroslav Degner vo
veľkosti 1/64 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 1,26
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 1557 a to pozemok parcela registra C-KN číslo 3158/2
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 604m2, pozemok parcela registra CKN číslo 3158/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100m2, pozemok
parcela registra C-KN číslo 3158/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
212m2, pozemok parcela registra C-KN číslo 3158/6 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 24m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka Miroslav
Degner vo veľkosti 1/22464 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 0,29
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 5837 a to pozemok parcela registra E číslo 3159/1 Lesný
pozemok o výmere 64266m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka
Miroslav Degner vo veľkosti 1/22464 k celku
Nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Žilina, obec Teplička nad Váhom, 6,05
k.u.: Teplička nad Váhom, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu
v Žiline na LV. č. 5836 a to pozemok parcela registra E číslo 3158/1 Lesný
pozemok o výmere 1358209m2 v spoluvlastníkom podiele na meno dlžníka
Miroslav Degner vo veľkosti 1/22464 k celku
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za nasledujúcich podmienok: záujemca o kúpu majetku musí doručiť na adresu správcu konkurznej podstaty
JUDr. Michal Brož, A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok písomnú ponuku na odkúpenie predmetného majetku v
zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie- Degner- Neotvárať“ v lehote 15 kalendárnych dní od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku s tým, že zálohu na ponúknutú kúpnu cenu je možné zložiť
na účet správu SK08 5600 0000 0009 4242 1001, VS: 212920. Na ponuky doručené správcovi po uvedenej
lehote správca nebude prihliadať. Správca prihliada iba na tie ponuky, kde bude záloha na ponúknutú cenu
v plnom rozsahu zložená záujemcom na vyššie uvedený účet. Správca sa vyhradzuje právo odmietnuť všetky
doručené ponuky. Bližšie informácie ohľadom ponukového konania možno získať na adrese správcu JUDr. Michal
Brož, A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok alebo mailom na broz@judrbroz.sk.
V Ružomberku dňa 7.9.2020
JUDr. Michal Brož, správca

K068257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Ján Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. S. Timravy 950/12, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/156/2020 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/156/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Ing. arch. Ján Novák, nar. 11.08.1956, trvale bytom B. S. Timravy
950/12, 010 08 Žilina, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pracovných dňoch od 07,00 hod. do 11,00 hod. a od
12,00 hod. do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na email: gabriela.gregorova.skp@gmail.com alebo do elektronickej schránky správkyne
prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K068258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. arch. Ján Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. S. Timravy 950/12, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/156/2020 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/156/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Ing. arch. Ján Novák, nar. 11.08.1956, trvale bytom B. S. Timravy
950/12, 010 08 Žilina, oznamuje v súlade s ust. § 32 ods. 7 ZKR číslo bežného účtu, na ktorý možno skladať
kauciu vo výške 350 EUR v súvislosti s popretím prihlásenej pohľadávky veriteľom:
Peňažný ústav: mBank S.A.
IBAN: SK05 8360 5207 0042 0663 2255
Informácia pre prijímateľa: „Kaucia, veriteľ: Meno Priezvisko / obchodný názov“
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.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K068259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tencerová Kmeťová Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 420, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/118/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/118/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Daniela Tencerová Kmeťová, nar. 31.03.1975, Horná Štubňa 420, 038 46 Horná Štubňa, týmto
v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli dňa 02.09.2020 Správcom do zoznamu
pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 851 01 Slovenská republika 294,06 €
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 851 01 Slovenská republika 590,04 €

LawService Recovery, k.s., správca

K068260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 377, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1961
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/53/2018 S1731
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Okresný súd Žilina
3OdK/53/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Milan Bartoš, nar. 06.04.1961, Liptovská Porúbka 377, 03301 Liptovská Porúbka, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 28.08.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
35724803 Pajštúnska 5
Bratislava 851 01 Slovenská republika 9.277,60 €

LawService Recovery, k.s., správca

K068261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balabanová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oravská Jasenica 450, 029 64 Oravská Jasenica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1978
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/60/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/60/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca Dlžníka Miroslava Balabanová, nar. 24.05.1978, trvale bytom Oravská
Jasenica 450, 029 64 Oravská Jasenica, korešpondenčná adresa: Oravská Jasenica 450/12, 029 64 Oravská
Jasenica, do dňa 31.01.2005 podnikajúca pod obchodným menom Miroslava Balabanová, s miestom podnikania
Istebné 148/10, 027 53 IČO: 40 971 945 (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku Dlžníka
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, súčinnosti Dlžníka ako i z preskúmania pomerov Dlžníka a zo
zisťovania majetku Dlžníka správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
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K068262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Taraba Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
28. októbra 195/21, 013 24 Strečno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1973
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/82/2020 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/82/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca Dlžníka Miroslav Taraba, nar. 11.02.1973, trvale bytom 28. októbra 1195/21,
013 24 Strečno, t. č. s pozastavenou podnikateľskou činnosťou pod obchodným menom Miroslav Taraba,
s miestom podnikania 28. októbra 195/21, 013 24 Strečno, IČO: 40 278 425 (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje,
že podľa zoznamu majetku Dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, súčinnosti Dlžníka ako
i z preskúmania pomerov Dlžníka a zo zisťovania majetku Dlžníka správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K068263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolcúnová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavisko 1934/79, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1965
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/7/2018 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/7/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca Dlžníka Zuzana Kolcúnová, nar. 16.08.1965, bytom Plavisko 1934/79, 034
01 Ružomberok, Slovenská republika (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku Dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, súčinnosti Dlžníka ako i z preskúmania pomerov Dlžníka a zo
zisťovania majetku Dlžníka správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K068264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madejová Jana, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňové 802, 013 23 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/250/2018 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/250/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Bc. Jana Madejová, nar. 02.01.1977, bytom: Višňové 802, 013 23 Višňové
v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a zároveň oznamuje, že konkurz sa končí. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Radovan Birka, správca

K068265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dodeková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maršová – Rašov 250, 013 51 Maršová – Rašov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1964
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/336/2019 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/336/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca Dlžníka Oľga Dodeková, nar. 03.10.1964, trvale bytom 031 51 Maršová –
Rašov 250, Slovenská republika (ďalej len ako „Dlžník“) k návrhu na vyhlásenie konkurzu, súčinnosti Dlžníka ako
i z preskúmania pomerov Dlžníka a zo zisťovania majetku Dlžníka správcom v zmysle ustanovenia 166i zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
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Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. správca, po zistení, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, s poukazom na ustanovenia §167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka končí.
Týmto oznámením sa v zmysle § 167v ZKR konkurz Dlžníka zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa
§ 167b ods. 1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167 d ZKR.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K068266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čech René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrútky 1, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/377/2019 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/377/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová, S 548, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca dlžníka:
René Čech, nar. 12.01.1971, trvale bytom Vrútky, 038 61 Vrútky, korešpondenčná adresa Sv. Cyrila
a Metoda 6/53, 038 61 Vrútky

týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že :
·

·

v konkurznom konaní č. k. 3OdK/377/2019 zo dňa 12.12.2019, vedenom Okresným súdom Žilina,
publ. v OV č. 244/2019 dňa 18.12.2019 nebol zistený majetok dlžníka, pričom správca pri zisťovaní
majetku vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého dlžníkom, z vyjadrení dlžníka pri predložení
návrhu na vyhlásenie konkurzu a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť so záverom
zistenia, že dlžník nemá žiadny majetok.
Konkurz vedený pod č. 3OdK/377/2019 zo dňa 12.12.2019, vedenom Okresným súdom Žilina, publ.
v OV č. 244/2019 dňa 18.12.2019 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§§167t ZKR a 167v ods. 1 ZKR).

Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžníka: René Čech, nar. 12.01.1971, trvale bytom Vrútky, 038 61
Vrútky, korešpondenčná adresa Sv. Cyrila a Metoda 6/53, 038 61 Vrútky zrušuje (§167v ods .1 druhá veta
ZKR).
Poučenie : V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
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JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
V Martine, dňa 07.09.2020

K068267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Pačan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1525/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/361/2019 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/361/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová, S 548, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca dlžníka: Stanislav
Pačan, nar. 29.12.1960, trvale bytom Štefánikova 1525/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, korešpondenčná
adresa Štefánikova 555/8, 031 01 Liptovský Mikuláš
týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že :
·

·

v konkurznom konaní č. k. 3OdK/361/2019 zo dňa 09.12.2019, vedenom Okresným súdom Žilina,
publ. v OV č. 241/2019 dňa 13.12.2019 nebol zistený majetok dlžníka, pričom správca pri zisťovaní
majetku vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého dlžníkom, z vyjadrení dlžníka pri predložení
návrhu na vyhlásenie konkurzu a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť so záverom
zistenia, že dlžník nemá žiadny majetok.
Konkurz vedený pod č. 3OdK/361/2019 zo dňa 09.12.2019, vedenom Okresným súdom Žilina, publ.
v OV č. 241/2019 dňa 13.12.2019 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§§167t ZKR a 167v ods. 1 ZKR).

Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžníka: Stanislav Pačan, nar. 29.12.1960, trvale bytom
Štefánikova 1525/8, 031 01 Liptovský Mikuláš, korešpondenčná adresa Štefánikova 555/8, 031 01
Liptovský Mikuláš zrušuje (§167v ods .1 druhá veta ZKR).
Poučenie : V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
V Martine, dňa 07.09.2020
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K068268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Fajta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Fullu 1498/12, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/92/2020S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9Odk/92/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam správcu o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty a zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate
Okresný súd v Žiline uznesením č. k. 9OdK/92/2020, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 86/2020
zo dňa 06.05.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Milan Fajta, nar. 09.02.1962, bytom Ľudovíta Fullu
1498/12, 034 01 Ružomberok podnikajúci pod obchodným menom Milan Fajta-MF TRANS, s miestom
podnikania Bystrická cesta 51, O34 01 Ružomberok, IČO: 17 942 047 ( ďalej len v texte „ Dlžník“) a do funkcie
správcu ustanovil: JUDr. Martu Bojo Vevurkovú, so sídlom kancelárie správcu ul. Mieru 312/13, 029 01
Námestovo.
Týmto Vám Správca oznamuje veriteľom, že dal zverejniť v Obchodnom vestníku
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

zámer zostaviť konečný

K068269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martvoň Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
43 ., 027 41 Oravský Podzámok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1975
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/7/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/7/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
LICITOR recovery, k.s. so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Jozef Martvoň
nar. 05.07.1975, trvale bytom 027 41 Oravský Podzámok 43, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR")
po splnení rozvrhu výťažku, oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozef Martvoň nar. 05.07.1975,
trvale bytom 027 41 Oravský Podzámok 43 sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Jozef Martvoň nar. 05.07.1975, trvale bytom 027 41 Oravský
Podzámok 43 v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
LICITOR recovery, k.s., správca
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K068270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pumr Radko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská 1391 / 14, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1987
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/100/2020 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/100/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU všeobecná podstata

por.č.
1.

HNUTEĽNÝ MAJETOK
popis
Motorové vozidlo Citroen C5, r.v. 2004

stav
ŠPZ: RK547 BK, VIN: VF7RC9HZC76616166

súp. hodnota
300,00 €

LICITOR recovery, k.s., správca

K068271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Habžanská Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklené 92, 038 47 Sklené
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Šufák
Sídlo správcu:
Štrková 95/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/110/2020 S1989
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/110/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie: Štrková 95/21, 010 09 Žilina, správca dlžníka: Silvia Habžanská, nar.
07.10.1974, trvale bytom Sklené 92, 038 47 Sklené, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn.
2OdK/110/2020, týmto najmä v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamujem zrušenie konkurzu, nakoľko
nebol zistený žiadny majetok vo vlastníctve dlžníka.

V Žiline dňa 07.09.2020
JUDr. Tomáš Šufák, správca
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K068272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Gajdošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliník nad Váhom 241, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1973
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/294/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/294/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Rudolf Gajdošík, nar. 20.04.1973, trvale bytom Hliník nad Váhom 241, 014 01
Bytča, podnikajúceho pod obchodným menom Rudolf Gajdošík, s miestom podnikania Hliník nad Váhom 241, 014
01 Bytča, IČO: 41 630 360, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávky
veriteľ:
10. Mesto Bytča, so sídlom Námestie SR 1/1, Bytča, IČO: 00 321 192, vo výške 51,00 €,
11. Mesto Bytča, so sídlom Námestie SR 1/1, Bytča, IČO: 00 321 192, vo výške 102,00 €,
12. Mesto Bytča, so sídlom Námestie SR 1/1, Bytča, IČO: 00 321 192, vo výške 102,00 €,
13. Mesto Bytča, so sídlom Námestie SR 1/1, Bytča, IČO: 00 321 192, vo výške 102,00 €,
14. Mesto Bytča, so sídlom Námestie SR 1/1, Bytča, IČO: 00 321 192, vo výške 102,00 €,
15. Mesto Bytča, so sídlom Námestie SR 1/1, Bytča, IČO: 00 321 192, vo výške 1,54 €,
16. Mesto Bytča, so sídlom Námestie SR 1/1, Bytča, IČO: 00 321 192, vo výške 5,25 €,
17. Mesto Bytča, so sídlom Námestie SR 1/1, Bytča, IČO: 00 321 192, vo výške 1,54 €,
18. Mesto Bytča, so sídlom Námestie SR 1/1, Bytča, IČO: 00 321 192, vo výške 7,00 €.
LexCreditor k.s. - správca dlžníka

K068273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Dadaj "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murgašova 612/16, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/121/2020 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/121/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Zuzana Šujanská, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 50 504 649, značka správcu:
S 1992, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Miroslav Dadaj „v konkurze“, nar. 18.01.1967, trvale
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bytom: Murgašova 612/16, 024 01 Kysucké Nové Mesto, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Miroslav
Dadaj, s miestom podnikania Murgašova 612/16, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 37 620 479), (do
27.03.2001 podnikajúci pod IČO: 33 918 384), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR") po zistení, že
konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, oznamujem, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Ing. Miroslav Dadaj „v konkurze“, nar. 18.01.1967, trvale bytom:
Murgašova 612/16, 024 01 Kysucké Nové Mesto, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Miroslav Dadaj,
s miestom podnikania Murgašova 612/16, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 37 620 479), (do 27.03.2001
podnikajúci pod IČO: 33 918 384), v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Zuzana Šujanská, správca

K068274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 348 / 134, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/185/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/185/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka - Miroslava Berkyová, nar. 01. 01. 1986, trvale bytom SNP 48/134, 962 23 Očová,
ktorá je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/185/2020, týmto o oznamujem, že do
kancelárie správcu bola doručená prihláška veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom
Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu a spoločností
pod č. 542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS PERSOBAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Vratislava, IČO: 47 258 713, zast.
Advokátska kancelária JUDr. Marek Czompoly s.r.o., so sídlom Ventúrska 16, Bratislava, vo výške 1.528,60€ po
uplynutí základnej 45 - dňovej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
V Banskej Bystrici dňa 07.09.2020

K068275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zora Hanesová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Hlinku 53, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2020 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka - Zora Hanesová, nar. 11. 03. 1958, trvale bytom A. Hlinku 9080/53, 960 01 Zvolen,
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ktorá je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/91/2020, týmto oznamujem, že do kancelárie
správcu bola doručená prihláška veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom ČSA 954/7, 500
03 Hradec Králové, IČO: 24785199, zast. ŠMÍDA advokátní kancelář, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom
Ul. Svornosti 43, 821 09 Bratislava, IČO: 47255773, vo výške 3.212,86€ po uplynutí základnej 45 - dňovej
prihlasovacej lehoty.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca
V Banskej Bystrici dňa 7.9.2020

K068276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Šrámeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť Ladislava Novomeského 1237/31, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1171/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1171/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Oľga Šrámeková, nar. 10.06.1968, trvale bytom Štvrť Ladislava Novomeského 1237/31,
977 01 Brezno, ktoré konanie je vedené na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 4OdK/1171/2019, týmto
podľa ust. § 167j ods. 1 ZKR, týmto správca podľa § 167u ZKR oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K068277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Struhárová Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 3239/20, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1972
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/347/2020 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/347/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca majetku dlžníka: Dana Struhárová, nar. 09.04.1972, trvale bytom Dolinky
3239/20, 962 12 Detva, v súlade s § 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 § 167v ods. 1 ZoKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.“

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K068278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom " v
konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dačov Lom 1, 991 35 Dačov Lom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 208 612
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 47-24K/414/97 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
47-24K414/97
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu
Poľnohospodárske družstvo Dačov Lom „ v konkurze „
991 35 Dačov Lom, IČO: 00208612

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Trhova č. 1, S 1334, v konkurznom konaní
vedenom na Krajskom súde v Banskej Bystrici, sp. značka 47-24K 414/97, týmto ponúka, v 3. kole

na predaj majetok úpadcu, mimo dražby, formou ponukového konania v zmysle schváleného plánu
speňaženia a doplnenia plánu speňaženia :

pohľadávky úpadcu, voči dlžníkovi: JUDr. Ivan Bablena, nar. 28.10.1963, bytom Š. Tučeka 153, 990 01
Veľký Krtíš, vo výške 95 592,00 € s príslušenstvom a trovami spojenými s týmto konaním.
Právnym titulom vzniku pohľadávky je rozsudok
Krajského súdu v Banskej Bystrici, č. k. 41Cbi/2/2016 - 267 zo 5.10.2017, v spojení s rozsudkom NS SR sp. zn.
4Obo/4/2018 zo dňa 27.3.2019, právoplatný a vykonateľný dňa 24.5.2019.
Príslušenstvom speňažovanej pohľadávky, je v zmysle horeuvedeného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej
Bystrici, priznaný úrok z omeškania vo výške 8,75% ročne od 2.3.2013 až do zaplatenia.
Trovy spojené s konaním predstavujú trovy právneho zastúpenia v súdnom konaní , žalobe na náhradu škody
voči označenému dlžníkovi, priznané v zmysle Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. značka 41
Cbi/2/2016- 345, zo dňa 24.4.2020, právoplatné dňa 23.6.2020, vykonateľné dňa 26.6.2020, vo výške 1241, 29.EUR.
( ďalej len Predmet speňaženia )
Lehota na predkladanie ponúk
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Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní od zverejnenia ponuky , oznámenia v obchodnom vestníku SR .
Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku.

Kúpna cena

V treťom ponukovom kole je kritériom najvyššia ponuka kúpnej ceny.

Spôsob uplatnenia ponuky
1) Záujemca ( fyzická alebo právnická osoba ), o kúpu majetku doručí svoju záväznú ponuku súdu, výlučne na
formulári “Záväzná ponuka“, ktorý si záujemca bude môcť spolu s podmienkami predaja vyzdvihnúť u správcu, po
predchádzajúcom dohovore, najneskôr v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa zverejnenia
Oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku,

2) spôsob predkladania ponúk: písomne poštou alebo osobne v uzavretej obálke označenej číslom konkurzného
konania „47K 414/1997 – konkurz- ponuka - neotvárať“, doručenie ponúk na Krajský súd v Banskej Bystrici,
Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica

3) záväznú ponuku možno meniť, resp. dopĺňať len v lehote určenej na doručovanie záväzných ponúk

4)Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania musia svoje písomné ponuky spolu s podrobným
označením záujemcu a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, určenia zápisu v zákonnom registri
u fyzických osôb meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, 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, s označením predmetu kúpy, s výškou ponúkanej odplaty ( kúpnej
ceny) v € .
záväzná ponuka musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) musí byť podpísaná
- v prípade fyzickej osoby vlastnoručne, spolu s doložením súhlasu s nakladaním s osobnými údajmi pre potreby
tohto konania,
- v prípade právnickej osoby štatutárnym orgánom záujemcu, a to spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného
registra alebo z iného registra,
b) v prípade splnomocnenej osoby, musí byť podpísaná touto splnomocnenou osobou na základe
plnomocenstva, pričom plnomocenstvo, resp. jeho overená fotokópia, musí tvoriť prílohu záväznej ponuky
c) každý záujemca môže v každom kole verejného ponukového konania predložiť len jednu záväznú
ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne.
d) záujemca musí preukázať právnu subjektivitu:
- fyzická osoba – predložiť fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra alebo iného
obdobného registra, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace,
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- právnická osoba – predložiť originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo iného
obdobného registra, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace,
- nepodnikajúca fyzická osoba – predložiť fotokópiu preukazu totožnosti a v prípade manželov súhlas
manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM, alebo čestné vyhlásenie, že takýto súhlas nie je potrebný
v súlade s príslušným právnymi predpismi,

5) čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, v prípade jeho nedoloženia, resp. ak
bude vyhlásenie obsahovať nepravdivé, alebo nesprávne údaje o záväzkoch voči úpadcovi, nebude záväzná
ponuka považovaná za riadne podanú,

6) v prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti (údaje a doklady uvedené v podmienkach
predaja), alebo nebude v súlade so všeobecnými záväznými predpismi Slovenskej republiky, bude považovaná za
formálne neúplnú, a preto ju SKP bude povinný odmietnuť,

Doklad o zaplatení finančnej zábezpeky

Záujemca je povinný zložiť na účet správcu konkurznej podstaty finančnú zábezpeku vo výške 30% ním
ponúkanej kúpnej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet
Číslo účtu IBAN: SK53 1100 0000 0026 2348 1241, do poznámky: zábezpeka 1. PK, v lehote na predkladanie
ponúk.

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania

Otváranie obálok so záväznou ponukou sa uskutoční na Krajskom súde v Banskej Bystrici v deň určený súdom,
o čom bude spísaný úradný záznam.
Základným kritériom pri vyhodnotení ponúk bude navrhovaná výška kúpnej ceny a platobné podmienky.
Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť všetky predložené ponuky,
ak ich bude pri zohľadnení odbornej starostlivosti považovať za nevýhodné.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Úspešného záujemcu správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy, v lehote 15 dní odo dňa doručenia opatrenia,
ktorým súd udelí správcovi súhlas na speňaženie pohľadávky. Záujemca kúpnu cenu uhradí najneskôr v deň
uzavretia kúpnej zmluvy.

Podrobnejšie informácie poskytne správca konkurznej podstaty na adrese:
JUDr. Ľubica Flíderová, Trhová 1, 960 01 Zvolen, 0903 552 449, aklubicafliderova@gmail.com.
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JUDr. Ľubica Flíderová
SKP
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K068279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančo Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majakovského 2, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/978/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/978/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie č. 2 – II. kolo v zmysle 167p v spojení s § 167k Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“):
JUDr. Richard Konta, so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica ako správca dlžníka – Zoltán Jančo,
nar. 30. 10. 1969, trvale bytom Fiľakovské Kľačany 273, 986 01 Fiľakovské Kováče v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/978/2019 týmto vyhlasuje, že v zmysle
ustanovenia § 167p ZKR ponukové konanie na speňaženie inej majetkovej hodnoty (obchodného podielu).
Predmet: iná majetková hodnota (obchodný podiel) tvoriaca súpisovú zložku majetku pod por. č. 2 v súpise
všeobecnej podstaty, ktorý je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 48/2020 zo dňa 10.03.2020 a to:
Obchodný podiel
Por.
Popis
číslo

2

Výška
podielu
EUR

Charakteristika

Obchodný podiel o veľkosti 1/1 (t.j. 100 % základného imania)
Iná majetková v spoločnosti: Zoltán Jančo - Maxim s.r.o., Majakovského
hodnota
– 2,Lučenec 984 01, IČO: 50 054 317, zapísanej v Obchodnom 5000,00
obchodný podiel registeri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo
28870/S, oddiel Sro,

Súpisová
v hodnota
EUR

5000,00

Dôvod
v zapísania
súpisu

Deň
do zapísania do
súpisu

majetok úpadcu
podľa §67 ods. 5.3.2020
1 a) ZKR

(ďalej len „Predmet ponuky“)
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu; v prípade, ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, rozhodne žreb správcu.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: 50 % súpisovej hodnoty
Predmetu ponuky.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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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 aj osobne (a to po predošlej dohode do 15:00 hod. posledného
dňa lehoty) v zalepenej obálke na adresu: JUDr. Richarda Kontu, so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská
Bystrica, s označením „Ponukové konanie č. 2 – II. kolo, 2OdK/978/2019 - NEOTVÁRAŤ“
Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: kalman@itrust.sk.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potencionálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie Podmienok ponukového konania možno e-mailom na: kalman@itrust.sk.
Správca si ako vyhlasovateľ ponukového konania zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky
predložené ponuky a ponukové konanie zrušiť a zároveň je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku
predloženú ponuku.
UPOZORNENIE:
Písomná ponuka musí obsahovať záväzok, že záujemca bez ďalšieho sa stotožňuje a berie na vedomie
všetky súvisiace skutočnosti.
Pod súvisiace skutočnosti patrí:
·
·
·
·
·
·
·

písomná ponuka musí obsahovať prehlásenie záujemcu, že sa zaväzuje znášať všetky náklady –
súdne poplatky a ostatné náklady súvisiace s postúpením obchodného podielu;
vysoká zadlženosť, strata a dlhodobá nečinnosť spoločnosti, nevedenie účtovníctva;
pravdepodobnosť povinnosti podať návrh na vyhlásenia konkurzu;
správca neručí za to, že obchodná spoločnosť, ktorej podiel sa ponúka, nie je zadlžená aj viac,
ako je uvedené a neručí za jej stav a bonitu;
správca nie je povinný zadovážiť akékoľvek iné doklady k obchodnej spoločnosti, tieto si zadováži
prípadný záujemca sám a na vlastné náklady;
správca v súvislosti s prevodom nemá okrem vypracovania Zmluvy o prevode obchodného
podielu, zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, návrhu na zápis do Obchodného registra
a zadováženia zákonom predpokladaných súhlasov k prevodu žiadne iné povinnosti;
v prípade, ak nebude z akýchkoľvek dôvodov možné vykonať prevod obchodného podielu,
správca vráti záujemcovi finančnú sumu, ktoré záujemca zložil na správcovský účet bez
zbytočného odkladu.

JUDr. Richard Konta, správca

K068280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčík Radomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 2649 / 32, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1977
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/217/2020 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/217/2020
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):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ďurčík Radomír, nar. 21.07.1977, bytom Osloboditeľov 2649/32, 96221 Lieskovec, týmto v súlade s ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 03.09.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
Intrum Slovakia, s.r.o.

IČO:
35831154

Ulica: Číslo: Obec
Mýtna 48
Bratislava

PSČ: Štát
81107 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
9.884,43 €

Recovery Solutions, k.s., správca

K068281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Trnavská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 313/85, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/682/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/682/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku : JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M. správca dlžníkaĽubica Trnavská, nar.14.01.1945, bytom Obrancov mieru 313/85, 980 55 Klenovec, oznamuje, že dňa
31.08.2020 bol vyhotovený konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty , následne zverejnený v Obchodnom
vestníku. Správca uspokojil veriteľov v zmysle konečného rozvrhu výťažku .Správca týmto oznamuje
v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľubica Trnavská, nar.14.01.1945, bytom
Obrancov mieru 313/85, 980 55 Klenovec v zmysle § 167v ods.1 ZKR končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka -Ľubica Trnavská, nar.14.01.1945, bytom Obrancov
mieru 313/85, 980 55 Klenovec v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje .
JUDr. Zuzana Šimová, PhD.,LL.M.správca
Dňa 07.09.2020

K068282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pauchlík Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kokava nad Rimavicou ..., 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/806/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/806/2019
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):

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Emil
Pauchlík, nar. 14.08.1971, Sídlisko Rovienka 1286/8, 985 05 Kokava nad Rimavicou, s miestom podnikania
Francisciho 1100, 980 61 Tisovec, IČO: 47 344 504, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa
03.09.2020 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

KRUK Česká
republika s.r.o.

a

Ulica:

Slovenská 24785199 Československé
armády

Číslo: Obec

PSČ: Štát

954/7 Hradec
Králové

500 03 Česká
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
355,93 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K068283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Vetráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Plachtince 13, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4Odk/192/2020 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/192/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka
: Ľubica Vetráková, nar. 18. 03. 1962, trvale bytom Dolné Plachtince 13, 991 24 Dolné Plachtince v súlade s
§167p v nadväznosti na §167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľností zapísaných do všeobecnej podstaty. Súpis
majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 114/2020 zo dňa 16.06.2020.
Špecifikácia majetku : - nehnuteľnosti zapísané Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálnym odborom pre obec
Dolné Plachtince, k.ú. Dolné Plachtince
Katastrálne územie
Dolné Plachtince
Dolné Plachtince

Dolné Plachtince

LV
313

Register
E
E
681 E
E
E
E
E
1078 E

Parc. č.
520/8
650/2
377/1
456/1
593/3
717/3
958/3
1065

výmera v m2
3858
4471
5155
3607
1766
1173
831
1079

druh pozemku
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
vinica
vinica

spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1
2/8
2/8
2/8
2/8
2/8
1/1

súpisová hodnota
2 400,00 €

1 200,00 €

460,00 €

Podmienky I. kola ponukového konania :
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s označením „4OdK/192/2020 ponukové konanie Vetráková“ do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
Na obálky predložené alebo doručené po tejto lehote správca nebude prihliadať.
2. Písomná ponuka záujemcu musí obsahovať jeho presné identifikačné údaje v súlade s jeho registráciou v
príslušnom registri (pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch), k písomnej ponuke je
potrebné priložiť aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra, pri fyzických osobách fotokópiu
platného občianskeho preukazu, návrh cenovej ponuky, podpis záujemcu alebo štatutárneho orgánu a telefonický
a mailový kontakt.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. K ponuke záujemca priloží vyhlásenie, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ
ponúkaného majetku uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu speňažovania a to hlavne náklady
spojené s vykonaním zmien príslušnou správou katastra.
4. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie otvorené nebude správca prihliadať.
5. Každý účastník je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade viacerých takýchto návrhov od jedného
účastníka sa bude prihliadať len na jeho návrh s najvyššou kúpnou cenou. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Konkurzný účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
IBAN SK04 1111 0000 0013 4003 3022.
7. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca najneskôr do 3 pracovných dní po
uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
8. Ako víťazná bude vyhodnotená ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou cenou, minimálne však vo výške
100% súpisovej hodnoty uvedenej v súpise všeobecnej podstaty, a ktorá bude zároveň spĺňať všetky podmienky
ponukového konania.
9. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena bude
neprimerane nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K068284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajčík Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Československej armády 193 / 21, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/660/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/660/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku všeobecnej podstaty podľa ust. § 167u ZKR
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 5OdK/660/2019 zo dňa 04.07.2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 132/2019 dňa 11.07.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Mário Krajčík, nar. 19. 06. 1981, trvale
bytom Ulica Československej armády 193/21, 967 01 Kremnica a ustanovil do funkcie správcu Ing. Jozefa
Žitníka, PhD., č. správcu S1196 so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica.
Správca v OV 172/2020, vydanom dňa 07.09.2020 pod č. K067331, v zmysle § 167u ods. 1 zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty.
Do konkurzného konania boli prihlásené iba nezabezpečené pohľadávky. Vzhľadom na skutočnosť, že došlo k
speňaženiu konkurznej podstaty, ktorú bolo možné v rámci uvedeného konkurzu speňažiť, že neexistujú spory,
ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý a že uplynula lehota 60 dní od vyhlásenia konkurzu, správca pripravil
tento rozvrh výťažku podľa ust. § 167u ZKR:
Rozsah uspokojenia prihlásených veriteľov:
Veriteľ

Rozsah
uspokojenia
veriteľov v €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 BRATISLAVA-PETRŽALKA, IČO: 2328,04
35937874
Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
15,36
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00215759 354,78
Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 51 865 467
288,76

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K068285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Rusková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súdenica 101/6, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/263/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/263/2019
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

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 20.03.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 63/2019 dňa 29.03.2019bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Oľga Rusková, nar. 02.08.1963, trvale
bytom Súdenica 101/6, 976 37 Hrochoť (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu bol ustanovený: JUDr.
Jana Živická – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, zn.
správcu S 1777 (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. §167 h ZKR tvorí konkurznú podstatu nepostačuje ani na pokrytie nákladov
konkurzu.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 2OdK/263/2019, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 20.03.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 63/2019 dňa
29.03.2019, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Živická, správca

K068286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkorová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Zlievce 187, 991 23 Veľké Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/394/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/394/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Marína Zacharová, 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 9:00-11:00, 12:00-16:00 hod.

Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom:
marina.zacharova@gmail.com alebo telefonicky na: 0905 990 037.

Mgr. Marína Zacharová
správca

K068287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkorová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Zlievce 187, 991 23 Veľké Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/394/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/394/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Marína Zacharová, 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., č. účtu: 1585468008/1111, IBAN: SK1711110000001585468008.

Poučenie:

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

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

Mgr. Marína Zacharová
správca

K068288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkorová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Zlievce 187, 991 23 Veľké Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.03.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/394/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/394/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Gabriela
Sýkorová, nar. 18. 03.1956, trvale bytom Veľké Zlievce 187, 991 23 Veľké Zlievce, obchodné meno Gabriela Sýkorová, s miestom podnikania Veľké Zlievce 187, 991 23 Veľké Zlievce, IČO - 46548319 („ďalej
len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.
2OdK/394/2020 zo dňa 20.08.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 169/2020 zo dňa 02.09.2020
vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Marína Zacharová, so sídlom kancelárie: Horná
65/A, 974 01 Banská Bystrica.

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

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

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)

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

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

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

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

In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated
20.05.2015 as the administrator of the debtor Gabriela Sýkorová, born. 18. 03.1956, permanent residence
Veľké Zlievce 187, 991 23 Veľké Zlievce, business name - Gabriela Sýkorová, registered office Veľké
Zlievce 187, 991 23 Veľké Zlievce, IČO/ Ident. No. - 46548319 (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.
2OdK/394/2020 dated 20.08.2020, published in Commercial Bulletin no. 169/2020 dated 02.09.2020
bankruptcy declared and Mgr. Marína Zacharová, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica was appointed as
bankruptcy administrator.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 on address Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later date, the
creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the
creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same legal effects
as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.

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

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

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

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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

324

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

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

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

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

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

Mgr. Marína Zacharová
Správca

K068289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimčík Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubiny 282 / 35, 976 37 Hrochoť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/229/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/229/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Dňa 16.04.2020 bolo v obchodnom vestníku OV č. 73/2020 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 2OdK/229/2020 zo
dňa 07.04.2020, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Pavol Šimčík, nar. 05. 11. 1979, trvale bytom
Dubiny 282/35, 976 37 Hrochoť a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená Mgr. Marína Zacharová, so
sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

V zmysle § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí, že sa do
90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako
účastníkov konania zaniklo. Oznámením 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 zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.

Správca konkurz zrušuje z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu do konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 2 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Pavol Šimčík, nar. 05. 11. 1979, trvale bytom Dubiny 282/35, 976 37 Hrochoť sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Marína Zacharová, správca

K068290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Pufflerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča, korešpondenčná
adresa Javorová 50, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1959
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/350/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/350/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty – oprava
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Anna Pufflerová, nar. 09.02.1959, trvale bytom Obec Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča,
korešpondenčná adresa Javorová 50, 900 42 Dunajská Lužná, v dôsledku zmeny katastrálnej evidencie,
opravuje súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č. 188/2019 zo dňa 30.09.2019 (pod publikačnou značkou
K087054), tak že:
- pôvodná súpisová zložka „9. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5131, štát: SR, obec:
Priechod, názov katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 437, parcelné číslo: 1070/102,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,88“ je nasledovná „9. druh: parcela registra "E" Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5131, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia: Priechod, číslo
listu vlastníctva: 1348, parcelné číslo: 1070/102, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]:
0,88“;
- pôvodná súpisová zložka „10. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4033, štát: SR,
obec: Priechod, názov katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 437, parcelné číslo: 1070/402,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,69“ je nasledovná 10. druh: parcela registra "E"
-Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4033, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia: Priechod, číslo
listu vlastníctva: 1348, parcelné číslo: 1070/402, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]:
0,69“;
- pôvodná súpisová zložka „11. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4645, štát: SR,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

326

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

obec: Priechod, názov katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 437, parcelné číslo: 1179/1,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,79“ je nasledovná „11. druh: parcela registra "E"
-Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4645, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia: Priechod, číslo
listu vlastníctva: 1348, parcelné číslo: 1179/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]:
0,79“;
- pôvodná súpisová zložka „43. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 997, štát: SR, obec:
Priechod, názov katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 422/102,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová hodnota [EUR]: 4,98“ sa vypúšťa bez náhrady;
- pôvodná súpisová zložka „65. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3324, štát: SR,
obec: Priechod, názov katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1037, parcelné číslo: 1142,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,57“ je nasledovná „65. druh: parcela registra "E"
-Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3324, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia: Priechod, číslo
listu vlastníctva: 1351, parcelné číslo: 1142, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,57“;
- pôvodná súpisová zložka „92. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1176, štát: SR,
obec: Priechod, názov katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 1091/101,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60, súpisová hodnota [EUR]: 0,15“ je nasledovná „92. druh: parcela registra "E" Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1176, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia: Priechod, číslo
listu vlastníctva: 1370, parcelné číslo: 1091/101, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60, súpisová hodnota [EUR]:
0,15“.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K068291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belajová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 327 / 27, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1987
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/886/2019 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/886/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.09.2019, sp. zn. 2OdK/886/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 178/2019 zo dňa 16.09.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Andrea Belajová,
nar. 05.01.1987, trvale bytom Sokolská 327/27, 960 01 Zvolen (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Andrea Belajová, nar. 05.01.1987,
Sokolská 327/27, 960 01 Zvolen končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Recovery Solutions, k.s., správca

K068292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Fógel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 873 / 17, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1978
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/278/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/278/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
Typ súpisovej zložky:
P. č.
Č. účtu / Kód banky
1
2901307180/8330

Pohľadávka z účtu
Popis
Peňažné prostriedky - vklad

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

Mena
EUR

Suma
510,13

Súpisová hodnota
510,13

07.09.2020
§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

K068293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bobák Ďušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baštová 2049/58, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/340/2020 S680
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/340/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota

popis

suma Súpis.
hodnota
Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných 500 ,- 500,- €
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
€

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K068294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Riečanová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mladežnícka 1890/29, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/37/2015 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/37/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
por.č.
57
58
59
60
61
62

popis
zrážka z príjmu za obdobie 2/2020 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
zrážka z príjmu za obdobie 3/2020 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
zrážka z príjmu za obdobie 4/2020 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
zrážka z príjmu za obdobie 5/2020 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
zrážka z príjmu za obdobie 6/2020 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
zrážka z príjmu za obdobie 7/2020 v zmysle § 72 ods. 2 ZKR

súpisová hodnota
0,00 €
61,56 €
0,00 €
0,00 €
556,60 €
0,00 €

K068295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koreš Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Banská Bystrica ., 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1970
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1102/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1102/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Andrej Koreš, nar.: 29.03.1970, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974
01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa Športová 7, 962 37 Kováčová, obchodné meno: Andrej Koreš, s
miestom podnikania Športová 360/7, 962 37 Kováčová, IČO: 45 520 062 (ďalej aj ako len „Dlžník“), “), týmto
v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok Súhrnnú prihlášku pohľadávok č. 1 veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, ktorá bola do kancelárie
správcu doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka č. 1:
Istina:

448,11 €

Celková suma:

448,11 €

Pohľadávka č. 2:
Istina:

983,70 €

Náklady z uplatnenia:
Celková suma:

5,00 €
988,70 €

Pohľadávka č .3:
Náklady z uplatnenia:
Celková suma:

5,00 €
5,00 €

Pohľadávka č. 4:
Istina:

1 347,30 €

Náklady z uplatnenia:
Celková suma:

1,36 €
1 348,66 €

Pohľadávka č. 5:
Poplatok z omeškania:
Celková suma:

4 220,30 €
4 220,30 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K068296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Števove Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Málinec 351, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1979
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/10/2013 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/10/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Števove, nar. 31.12.1979, bytom 985 26
Málinec č. 351 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v súlade s ust. § 101 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 Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn. 1K/10/2013 zo dňa 11.03.2013, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 54/13 zo dňa 18.03.2013, bol JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie Jána
Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1266, ustanovený do funkcie predbežného správcu úpadcu
Marián Števove, nar. 31.12.1979, bytom 985 26 Málinec č. 351 (ďalej len ako „Úpadca“).
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn. 1K/10/2013 zo dňa 15.10.2018, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 203/2018 zo dňa 19.10.2018, bol pôvodný správca konkurznej podstaty Úpadcu,
JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie Jána Cikkera 8, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1266,
odvolaný z funkcie správcu. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 1K/10/2013 zo dňa
12.11.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 221/2018 zo dňa 16.11.2018, bola do funkcie
nového správcu konkurznej podstaty ustanovená spoločnosť Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 795 364.
Správca v súlade s ust. § 96 ods. 2 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 143/2020 zo dňa 27.07.2020
oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň aj oznam o zámere zostaviť rozvrh
zo všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote žiadny z veriteľov nepodal u Správcu odôvodnené námietky voči
poradiu pohľadávok proti podstate a tak zostaveniu tohto konečného rozvrhu nebráni žiadna zákonná prekážka.
Veritelia Úpadcu
V rámci konkurzného konania v súlade so zákonom stanovenými náležitosťami si uplatnilo svoje pohľadávky
spolu 7 veriteľov, avšak BENCONT COLLECTION, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO:
47 967 692 ako nezabezpečený veriteľ nemá právo byť v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Banská
Bystrica pod sp. zn. 1K/10/2013 uspokojený, a to z dôvodu, že Prihláška pohľadávky č. 1 bola doručená do
kancelárie správcu až 30.07.2020, avšak oznámenie o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 143/2020 správcom
dňa 27.07.2020. Výška zistených pohľadávok jednotlivých nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu
34 600,83 Eur. Žiadny z veriteľov si v konkurznom konaní neuplatnil zabezpečenú pohľadávku.
Výťažok zo speňaženia majetku a pohľadávky proti podstate
Celková výška príjmov, vrátane nespotrebovanej časti preddavku predbežného správcu je vo výške 2009,18 Eur.
Výška uplatnených pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní predstavuje sumu vo výške 810,48 Eur.
Výška súdneho poplatku (zaokrúhlene) je vo výške 4,00 Eur.
Odmena správcu konkurznej podstaty vrátane DPH je vo výške 108,83 Eur.
Náklady spojené s ukončením konkurzu sú vo výške 20,00 Eur.
Celková výška uplatnených pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní vrátane odmeny správcu, súdneho
poplatku a nákladov spojených s ukončením konkurzu predstavuje sumu vo výške 943,31 Eur.
Suma určená na uspokojenie veriteľov podľa konečného rozvrhu výťažku 1 065,87 Eur.
Rozvrhová časť
Označenie veriteľa

Výška
zistených Suma
určená
na
pohľadávok
zistených pohľadávok

CETELEM SLOVENSKO
2 114,75 €
a.s.
Slovenská
sporiteľňa,
3 368,83 €
a.s.
Poštová banka, a.s.
8 885,33 €
Poštová banka, a.s.
6 047,87 €
Home Credit Slovakia,
1 833,57 €
a.s.
Home Credit Slovakia,
1 703,71 €

uspokojenie Percentuálny pomer zistených pohľadávok
jednotlivých veriteľov

65,14 €

6,11 %

103,78 €
273,71 €
186,30 €

9,74 %
25,68 %
17,48 %

56,48 €

5,30 %

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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1 703,71 €
a.s.
Home Credit Slovakia,
476,78 €
a.s.
Home Credit Slovakia,
1 002,39 €
a.s.
PROFI CREDIT Slovakia,
518,37 €
s.r.o.
PROFI CREDIT Slovakia,
16,21 €
s.r.o.
PROFI CREDIT Slovakia,
566,20 €
s.r.o.
PROFI CREDIT Slovakia,
67,59 €
s.r.o.
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
7 999,23 €
Spolu
34 600,83 €

Konkurzy a reštrukturalizácie
52,48 €

4,92 %

14,69 €

1,38 %

30,88 €

2,90 %

15,97 €

1,50 %

0,50 €

0,05 %

17,44 €

1,64 %

2,08 €
246,41 €
1 065,87 €

0,20 %
23,12 %
100 %

Deň vydania: 10.09.2020

Správca zároveň v súlade s § 101 ods. 1 ZKR, určuje príslušnému orgánu vykonávajúcemu pôsobnosť
veriteľského výboru 20 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia konečného rozvrhu v Obchodnom vestníku na jeho
schválenie.
Prvá arbitrážna k.s
Ing. Vojtech Švantner
správca úpadcu

K068297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cirják Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čelovce 39, 991 41 Čelovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/147/2020 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/147/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca
dlžníka: Ján Cirják, nar. 17. 11.1986, trvale bytom Čelovce 39, 991 41 Čelovce, týmto v zmysle § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka: Ján Cirják,
nar. 17. 11.1986, trvale bytom Čelovce 39, 991 41 Čelovce, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.

Mgr. Alena Gregorová, správca v.r.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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K068298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Gondová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krpelná 1106/11, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1960
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/162/2017 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/162/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka týmto oznamuje, že nakoľko sa hnuteľný majetok úpadcu, ktorý bol zapísaný
do súpisu majetku a zverejnený v Obchdonom vestníku č. 181/2017 dňa 22.09.2017 nepodarilo speňažiť ani v
treťom kole ponukového konania, v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZKR hnuteľný majetok prestal podliehať konkurzu.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca úpadcu

K068299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berky Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuboreč 57, 985 11 Ľuboreč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1162/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1162/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1377, správca dlžníka:
Dušan Berky, nar. 14. 09. 1969, trvale bytom Ľuboreč 57, 985 11 Ľuboreč, týmto v zmysle § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu, a preto podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz na majetok dlžníka: Dušan
Berky, nar. 14. 09. 1969, trvale bytom Ľuboreč 57, 985 11 Ľuboreč, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Ing. Kristián Gregor, správca v.r.

K068300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuriš Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 66, 985 59 Vidiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/26/2020 S1606

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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

333

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 10.09.2020

Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/26/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, ustanovená za správcu konkurznej podstaty dlžníka Marcel Ďuriš, nar. 20.01.1982, trvale bytom Vidiná,
985 59 Vidiná, korešpondenčná adresa Zvolenská 66, 985 59 Vidiná, obchodné meno – Marcel Ďuriš, miesto
podnikania Zvolenská 127/66, 985 59 Vidiná, IČO: 43 818 765
vyhodnocuje I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:
Zverejnený v OV č.141/2020 zo dňa 23.07.2020 pod K057299
I.

Kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 162/2020 zo dňa 21.08.2020 pod K063966

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 02.09.2020
Vzhľadom na skutočnosť, že v stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená
žiadna ponuka, správca vyhodnocuje I. kolo ponukového konania ako neúspešné.

V Banskej Bystrici, dňa 07.09.2020
JUDr. Radka Longauerová, správca

K068301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuriš Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 66, 985 59 Vidiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/26/2020 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/26/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II. kolo ponukového konania
Správca konkurznej podstaty JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, ustanovená za správcu konkurznej podstaty dlžníka Marcel Ďuriš, nar. 20.01.1982, trvale bytom Vidiná,
985 59 Vidiná, korešpondenčná adresa Zvolenská 66, 985 59 Vidiná, obchodné meno – Marcel Ďuriš, miesto
podnikania Zvolenská 127/66, 985 59 Vidiná, IČO: 43 818 765
II. kolo ponukového konania na majetok dlžníka:
Zverejnený v OV č.141/2020 zo dňa 23.07.2020 pod K057299

okres

obec

k.ú.

LV register

druh
pozemku

parcelné
výmera
výmera podiel
č.
podielu

hodnota
dátum
Podstata
v€
zápisu

dátum
dôvod
aktualizácie zápisu
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Lučenec Ábelová Ábelová 281 C

zastavaná
plocha
nádvorie

Lučenec Ábelová Ábelová 306 C
Lučenec Ábelová Ábelová 306 C

Deň vydania: 10.09.2020

231/1

603

3/192 9,42

17,14

oddelená 4.3.2020 13.7.2020

záhrada

232/3

57

3/48

3,56

6,48

oddelená 4.3.2020 13.7.2020

232/6

157

3/48

9,81

17,85

oddelená 4.3.2020 13.7.2020

233/1

55

3/48

3,44

6,26

oddelená 4.3.2020 13.7.2020

§ 167k
ZKR

Lučenec Ábelová Ábelová 306 C

záhrada
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie

§ 167k
ZKR
§ 167k
ZKR
§ 167k
ZKR

233/4

125

3/48

7,81

14,21

oddelená 4.3.2020 13.7.2020

Lučenec Ábelová Ábelová 306 C

záhrada

233/7

301

3/48

18,81

34,23

oddelená 4.3.2020 13.7.2020

Lučenec Ábelová Ábelová 306 C

a

a

a

§ 167k
ZKR
§ 167k
ZKR

Podmienky ponukového konania:
1. V súlade s písomným pokynom príslušného oddeleného veriteľa, v II. kole ponukového konania musí byť
ponúknutá kúpna cena minimálne vo výške 90 % súpisovej hodnoty.
2. 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.
3. Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie Marcel Ďuriš – neotvárať“
4. Každý záujemca môže doručiť len jednu ponuku. V prípade doručenia viacerých ponúk bude správca
prihliadať na ponuku najvyššiu, resp. tú vo vzťahu ku ktorej bola zložená peňažná záloha na celú
ponúkanú kúpnu cenu a ktorá bola doručená v stanovenej lehote.
5. Ponuka musí obsahovať :
· identifikačné údaje predmetu predaja, ktoré má záujemca odkúpiť podľa údajov zverejnených v súpise
majetku
· identifikačné údaje záujemcu vrátane telefonického kontaktu:
Fyzická osoba – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, 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,
·
·
·
·
6.
7.

8.
9.
10.

Ponúkanú cenu,
Doklad o zaplatení kúpnej ceny v prospech účtu IBAN:SK63 1111 0000 0014 2460 8006 vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Číslo bankového účtu na vrátenie zálohy v prípade ak bude záujemca neúspešný.
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 IBAN:SK63 1111 0000 0014 2460 8006 vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s. Do poznámky je nevyhnutne potrebné uviesť ponukové konanie Marcel
Ďuriš.
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 právo 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
14. Bližšie informácie je možné získať u správcu na č.: +421905183176, 048/414 71 46 alebo mailom:
longauerova.radka@gmail.com

V Banskej Bystrici, dňa 07.09.2020

JUDr. Radka Longauerová, správca

K068302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Chlpáň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bebravská 778/7, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1962
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1099/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1099/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 20.08.2019, písomného prehlásenia dlžníka zo dňa 29.01.2020,
z úvodného stretnutia s dlžníkom zo dňa 19.02.2020 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ivan Chlpáň, nar. 15.09.1962, trvale bytom
Bebravská 778/7, 963 01 Krupina zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K068303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánia Kovalčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 958, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1230/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1230/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 24.11.2019, písomného prehlásenia dlžníka zo dňa 27.01.2020 a
vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Štefánia Kovalčíková, trvale bytom
Daxnerova 958, 980 61 Tisovec zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca
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K068304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kráľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Koniec 129, 966 53 Hronský Beňadik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/51/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/51/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 20.12.2019, písomného prehlásenia dlžníka doručeného do kancelárie
správcu dňa 28.02.2020 a vlastného šetrenia správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Miroslav Kráľ, nar. 15.12.1971, trvale bytom
Horný Koniec 129, 966 53 Hronský Beňadik zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K068305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Vožňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 60/543, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/202/2020 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/202/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 23.01.2020, písomného prehlásenia dlžníka doručeného do kancelárie
správcu dňa 20.04.2020, ďalej vyhlásenia dlžníka z úvodného stretnutia zo dňa 18.06.2020 a vlastného šetrenia
správcu, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu.
Na základe týchto skutočností, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Pavol Vožňák, nar. 31.07.1984, trvale bytom
Mieru 60/543, 962 23 Očová, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Vožňák, miestom podnikania:
Mieru 60/543, 962 23 Očová, IČO: 43 546 846 zrušuje.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca

K068306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zaťková Soňa, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Lehota 377, 966 41 Veľká Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1976
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/340/2020 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/340/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca úpadcu Ing. Soňa Zaťková, nar. 20.01.1976, bytom Veľká Lehota 377, 966 41 Veľká Lehota som
postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že úpadca 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.

K068307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 779/14, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1993
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/55/2020 S1751
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/55/2020
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
Typ súpisovej zložky:
P. č. Č. účtu / Kód banky
1.
2901307180/8330

Pohľadávka z účtu
Popis
Zostatok na bankovom účte ku dňu vyhlásenia konkurzu

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

Mena Suma Súpisová hodnota
EUR 74,20 74,20

19.08.2020
§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

K068308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fíziková Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzovík 76 76, 962 41 Bzovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/327/2020 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/327/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zn.
správcu S 1925, zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, správca dlžníka:
Božena Fíziková, nar. 30.04.1991, bytom Bzovík 76, 962 41 Bzovík 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 07.09.2020 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.
V Banskej Bystrici, dňa 07.09.2020
Mgr. Martina Klačanová,
Správca úpadcu

K068309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Odalošová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná ulica 270/12, 962 37 Kováčová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1974
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1065/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1065/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca úpadcu Jana Odalošová, nar. 02. 01. 1974, trvale bytom Slnečná ulica 270/12, 962 37 Kováčová,
podnikajúca pod obchodným meno: Jana Odalošová, s miestom podnikania: Slnečná ulica 270/12, 962 37
Kováčová, IČO: 50228587 som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že úpadca 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.

K068310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezák Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turová 190, 962 34 Turová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1957
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/523/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/523/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VYLÚČENIE MAJETKU ZO SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY:

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Stanislav Slezák, nar. 07. 05. 1957,
trvale bytom Turová 190, 962 34 Turová, na korešpondenčnej adrese Nový dvor 322, 962 01 Zvolenská
Slatina, IČO - 10919821, vylučuje majetok doplnený do súpisu všeobecnej podstaty majetku dlžníka pod
poradovým číslom 35. – 38., ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 127/2019 pod K057367 dňa
03.07.2019 a následne aktualizovaný a zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 174/2019 pod K079965 dňa
10.09.2019 z dôvodu, že sa predmetné peňažné pohľadávky podliehajúce konkurzu nepodarilo speňažiť ani v 3.
kole ponukového konania. V súlade s ustanovením § 167 p ods. 2 ZKR prestávajú podliehať konkurzu. Žiadny
z veriteľov prihlásenej pohľadávky neprejavil záujem o peňažné pohľadávky do desiatich dní od skončenia 3. kola
ponukového konania.

Por.
č.
35.
36.
37.
38.

Dlžník

Súpisová
hodnota
Istina
GmbH, Vystavená faktúra č. 060227, splatná dňa 150,00 €
03.11.2006
GmbH, Vystavená faktúra č. 070090, splatná dňa 338,10 €
27.04.2007
GmbH, Vystavená faktúra č. 070148, splatná dňa 1787,60 €
17.07.2019
GmbH, Vystavená faktúra č. 070150, splatná dňa 1 848,60 €
24.07.2007
Právny dôvod vzniku

DALLMACO
SPED
DALLMACO
SPED
DALLMACO
SPED
DALLMACO
SPED

Dôvod zápisu
Prevzaté z údajov uvedených dlžníkom v
účtovníctve
Prevzaté z údajov uvedených dlžníkom
v účtovníctve
Prevzaté z údajov uvedených dlžníkom
v účtovníctve
Prevzaté z údajov uvedených dlžníkom v
účtovníctve

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s.
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K068311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvarová Zdena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Trnavá Hora -, 966 11 Trnavá Hora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1966
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/998/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/998/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka Zdena Zvarová, nar. 25.08.1966, trvale bytom
Obec Trnavá Hora, 966 11 Trnavá Hora (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p v spojení s ust. § 167n ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka.
Majetok dlžníka tvoria nehnuteľnosti menšej hodnoty uvedené v súpise všeobecnej podstaty, a to:
Majetok - nehnuteľnosti
Číslo
súpisovej
zložky
majetku

1

2

3

4

Zápis do súpisu

Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová hodnota
Hodnota
zapisovaného
majetku stanovená
vlastným odhadom
správcu v EUR

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Deň
zapísania
majetku

Dôvod
zapísania
majetku

1/3

4.2.2020

§ 167h ZKR

3 200 €

1/3

4.2.2020

§ 167h ZKR

60 €

1/3

4.2.2020

§ 167h ZKR

33 €

1/3

4.2.2020

§ 167h ZKR

1 700 €

SPOLU:

4 993 €

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 591 v
katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
Okresným úradom Veľký Krtíš, Katastrálny odbor, okres
Veľký Krtíš, obec Hrušov, katastrálne územie Hrušov:
stavba so súpisným číslom 481: dom ako nadstavba
postavený na pozemku parcely registra "C" KN č. 5100 o
výmere 113 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie
Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2432 v
katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
Okresným úradom Veľký Krtíš, Katastrálny odbor, okres
Veľký Krtíš, obec Hrušov, katastrálne územie Hrušov:
pozemok registra "C" KN s parcelným číslom 5100 o
výmere 113 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie
Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2432 v
katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
Okresným úradom Veľký Krtíš, Katastrálny odbor, okres
Veľký Krtíš, obec Hrušov, katastrálne územie Hrušov:
pozemok registra "C" KN s parcelným číslom 5095 o
výmere 1969 m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast
Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2432 v
katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
Okresným úradom Veľký Krtíš, Katastrálny odbor, okres
Veľký Krtíš, obec Hrušov, katastrálne územie Hrušov:
pozemok registra "C" KN s parcelným číslom 5101 o
výmere 2836 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie

(ďalej len „Majetok“).
Súpis všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 39/2020 dňa 26.02.2020.
Podmienky 1. kola ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je Majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod
súpisovými položkami číslo 1 až 4.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v písomnej forme musia byť doručené na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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adresu kancelárie správcu KASATKIN Recovery, k. s., Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, v
zalepenej obálke s označením „Konkurz 5OdK/998/2019 – záväzná ponuka – neotvárať“.
Lehota na predkladanie záväzných ponúk je desať (10) pracovných 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) pracovný deň do 15:00 hod.
tohto dňa. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
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.
Návrh musí obsahovať označenie predmetu kúpy o ktorý má záujemca záujem, navrhovanú kúpnu cenu,
meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu, kontaktné údaje:
telefónne číslo a email. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ
priloží originál výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu
dokladu totožnosti. V podanej ponuke musí byť čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne
záväzky voči dlžníkovi. Rovnako musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca v celom rozsahu
súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhlásené správcom, že sa oboznámil s Majetkom, je mu
známy stav Majetku 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.
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.
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.
Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet
správcu vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s.: IBAN: SK58 1100 0000 0029 4602 4678, SWIFT:
TATRSKBX, poznámka: Zvarova-5OdK/998/2019 a označenie záujemcu. Záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu musí byť zložená, resp. pripísaná na účet správcu v lehote na predkladanie písomných
ponúk. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu alebo bude
zložená po stanovenej lehote správca nebude prihliadať.
Informácie o Majetku môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 2 2077 9082, alebo +421910 703
676 v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@kasatkin.sk.
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.
Správca vyhodnotí ponuky do 7 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 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na
vyhodnotenie ponúk.
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.
Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť. Podaná ponuka znamená vyjadrenie
súhlasu záujemcu s týmito podmienkami ponukového konania.
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.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Somora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Korytárky 235, 962 04 Kriváň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1990
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/111/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/111/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LexCreditor k.s., správca dlžníka: Peter Somora, nar. 25.02.1990, trvale bytom Korytárky 235, 962 04 Kriváň, v
zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásil pohľadávku veriteľ:
12. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 2831/21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške
300,00 €.
LexCreditor k.s. - správca dlžníka

K068313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 626 / 3, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1966
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/246/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/246/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu: S 1590, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Miroslav Pačaj, nar. 02.12.1966, bytom Paseka 626/3, 976 67 Závadka nad Hronom,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Pačaj - MIRZA, s miestom dnikania Paseka 626/3,
976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 45 661 693, sp. zn. 5OdK/246/2020 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 konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 v celkovej sume 125,58,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Advisors, k.s.
správca konkurznej podstaty

K068314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenek Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 16, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1959
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/393/2020 S1699
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/393/2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUSTICIA Recovery k. s., so sídlom Dolná 5, 974 01 Banská Bytrica, IČO: 47 253 843 značka správcu S 1699, so
sídlom kancelárie správcu Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: :
Zdenek Bartoš, nar. 03.10.1959, bytom Harmanec 16, 976 03 Harmanec, zastúpený: Centrum právnej pomoci,
so sídlom Račianska 1523/71, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Banskej Bystrici,
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, č.k.: . 5OdK/393/2020 týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4. zákona č. 8/2005
Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárií správcu na adrese Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica každý deň počas pracovných dní od 09:00 hod. do
12:00 hod. a od 12:30 hod do 15:30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: j.ivan@justiciarecovery.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0948 797 898. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
JUSTICIA Recovery k. s., správca

K068315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľa Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 416 / 0, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1974
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/432/2017 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/432/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – 2. KOLO
Správca konkurznej podstaty dlžníka Pavel Cibuľa, nar. 13.04.1974, trvale bytom Kpt. Nálepku 416, 980 55
Klenovec, týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania (ďalej „VPK“) na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
rok
stav opotrebovanosti VIN č.
Ev. č.
miesto kde sa vec nachádza
výroby
Osobné motorové vozidlo Fiat Seicento 1998 Opotrebovaný
ZFA18700000117003 RS110CH Klenovec

P. č. popis hnuteľnej veci
1

za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Podmienky ponukového konania:
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR).
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Recovery
group, k. s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, v zalepených a neporušených obálkach s označením:
„PONUKA VPK č. 2 - 4OdK/432/2017 – NEOTVÁRAŤ“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·

presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom
fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ;
názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (Osobné motorové vozidlo Fiat Seicento)
výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu (IBAN), 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
podpis záujemcu

Prílohami ponuky musia byť:
·
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
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 úpadcovi.

Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN:
SK43 8330 0000 0026 0140 1482, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky. Pri úhrade zálohy
záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo, ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ alebo IČO, ak
je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu) pre
príjemcu treba uviesť „zaloha Cibula Pavel VPK2“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu
riadne a včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo
ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk.
Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca
vyhotoví písomný záznam.
V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak
záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle +421 915 229 829 alebo mailom na
rg.spravca@gmail.com, prípadne po dohode so správcom osobne v kancelárii správcu.

Recovery group, k. s.
správca
sa spoločnosť: Mgr. Zuzana Gregorová
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K068316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plavucha Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 6901/30, 974 01 Banská Bystrica - Šalková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1974
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/46/2020 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/46/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – 2. KOLO
Správca konkurznej podstaty dlžníka Rastislav Plavucha, nar. 11.05.1974, trvale bytom Podjavorinskej
6901/30, 974 01 Banská Bystrica – Šalková, týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení predpisov vyhlasuje 2. kolo ponukového konania (ďalej „VPK“) na
speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
rok
stav opotrebovanosti VIN č.
výroby

P. č. popis hnuteľnej veci
1

Osobné
Felicia

motorové

vozidlo

Škoda

1999

Opotrebované

Ev. č.

miesto
kde
nachádza

sa

vec

TMBEFF613X7100098 BB131AM Slovenská Ľupča

za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Podmienky ponukového konania:
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku SR (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR).
Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Recovery
group, k. s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, v zalepených a neporušených obálkach s označením:
„PONUKA VPK č. 2 - 2OdK/46/2020 – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·

presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom
fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ;
názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (Osobné motorové vozidlo Škoda Felicia)
výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu (IBAN), 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
podpis záujemcu

Prílohami ponuky musia byť:
·
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
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 úpadcovi.

Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SK43 8330 0000 0026 0140 1482, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky. Pri úhrade zálohy
záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ alebo IČO ak
je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu) pre
príjemcu treba uviesť „zaloha Plavucha Rastislav VPK2“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu
riadne a včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo
ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk.
Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca
vyhotoví písomný záznam.
V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak
záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle +421 915 229 829 alebo mailom na
rg.spravca@gmail.com, prípadne po dohode so správcom osobne v kancelárii správcu.

Recovery group, k. s.
správca
sa spoločnosť: Mgr. Zuzana Gregorová

K068317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kúpele Brusno a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 642 314
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 2/2020
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)
Označenie Organizátora, Navrhovateľa dražby a Dražobníka:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre ZA kraj:

Revolučná 10, 010 01 Žilina
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Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov
Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:

Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne

ako správca úpadcu:
obchodné meno:

Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“

sídlo:

Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno

IČO:

31642 314

Zapísaný:

v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 314/S

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 1R/5/2014, zo dňa 16.07.2018, uverejneným v Obchodnom
vestníku MS SR č. 140/2018 pod značkou záznamu K052746 dňa 23.07.2018, v právnej veci povolenej
reštrukturalizácie dlžníka: Kúpele Brusno a.s., so sídlom Kúpeľná ½, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314 (ďalej ako
„Úpadca“) súd zastavil reštrukturalizačné konanie Úpadcu, začal konkurzné konanie na majetok Úpadcu, vyhlásil
na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil JUDr. Richarda Kontu, so sídlom kancelárie
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, zapísaným v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č.
S 1782 (ďalej len „Pôvodný správca“).
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 1R/5/2014, zo dňa 02.05.2019, uverejneným v Obchodnom
vestníku MS SR č. 90/2019 pod značkou záznamu K039441 dňa 13.05.2019, súd odvolal Pôvodného správcu
a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil spoločnosť I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so
sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, zapísanú v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 841/B a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti
SR pod č. S 1436 (ďalej aj ako „Správca“).
Podľa ustanovenia § 44 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“): „Oprávnenie úpadcu nakladať s majetkom
podliehajúcim konkurzu a oprávnenie konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto majetku, vyhlásením
konkurzu prechádza na správcu; správca pritom koná v mene a na účet úpadcu.“
Dňa 24.08.2020 zabezpečený veriteľ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., so sídlom Štefánikova 27, 814
99 Bratislava, IČO: 00 682 420, ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 82 ods. 2 písm. b) ZKR udelil Správcovi
záväzný pokyn na speňaženie majetku Úpadcu (nižšie špecifikovaného Predmetu dražby), ktorý je v rámci
konkurzu zaradený do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa pod súpisovou položkou majetku por. č.
1 (zverejnenie v Obchodnom vestníku MS SR č. 124/2019 pod značkou záznamu K056147 dňa 28.06.2019,
v aktualizovanom znení v Obchodnom vestníku MS SR č. 129/2020 pod značkou záznamu K052675 dňa
07.07.2020), formou dražby organizovanej Správcom v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení
s ustanovením § 92 ods. 6 ZKR za podmienok uvedených v záväznom pokyne.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby: Obecný úrad Brusno, na adrese Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno, miestnosť -Sobášna sieň (č.
dverí 04), nachádzajúca sa na prízemí
Dátum dražby:

09.10.2020 (t.j. piatok)

Čas otvorenia dražby:

09:30 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre účastníkov dražby:

09:00 hod.

Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť:

09:25 hod.
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Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.
Označenie dražby:
Druhé kolo dražby.
Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe:
POZEMOK s parc. č. KN-C 426/1, o výmere 1170 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na
LV č. 2844, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Brusno,
obec: BRUSNO, okres: Banská Bystrica, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu: 1/1 (pôvodne
zapísaný na LV č. 935) (ďalej len „Predmet dražby“).
Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
Kúpeľné mesto Brusno je od krajského mesta Banská Bystrica vzdialené cca 20 km, s dobrým prepojením na
cestnú sieť v rámci mesta Brusno a štátnu cestu v smere jazdy Banská Bystrica - Brezno, možnosť využitia
železničnej a autobusovej dopravy. Pozemok p. č. 426/1 je umiestnený v katastrálnom území Brusno v
zastavanom území obce, na pozemku umiestnená inžinierska stavba, cestné teleso. Na pozemku je umiestnená
prístupová (obslužná) komunikácia pre prístup ku stavbám na priľahlých pozemkoch. Prístup na pozemok je
odbočkou z ulice Kúpeľná medzi bloky stavieb (bytový dom, garáže, rodinné domy) na ul. Pod Brezinkou.
Funkcia užívania Predmetu dražby je vymedzená – prístup ku stavbám (medzibloková obslužná komunikácia).
Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Ťarchy viaznuce na Predmete dražby
Na príslušnom liste vlastníctva č. 2844 v časti C Ťarchy sú k Predmetu dražby zapísané nasledovné záložné
práva:
Na parc. č. 426/1: Záložné právo pre pohľadávku Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814
99 Bratislava, IČO: 00 682 420, č. zml. V 3019/2008 zo dňa 20.5.2008 - VZ 108/2008, 472/2020 (490/2020)
Na parc. č. 426/1: Záložné právo pre pohľadávku Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814
99 Bratislava, IČO: 00 682 420, č. zml. V 3100/2009 zo dňa 18.9.2009 - VZ 186/2009, 472/2020 (490/2020)
Na parc. č. 426/1: Záložné právo pre pohľadávku Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, 814
99 Bratislava, IČO: 00 682 420, č. zml. V 5962/2010 zo dňa 29.11.2010 - 298/2010, 472/2020 (490/2020)
Na parc. č. 426/1: Záložné právo pre pohľadávku Marián Sabó rod. Sabó, nar. 3.12.1985, Košická 2266/50, 075
01 Trebišov, č. zml. V 1463/2014 zo dňa 28.3.2014 - ČZ 78/2014, 472/2020 (490/2020)
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.
Ťarchy sa vzťahujú len k rozsahu Predmetu dražby.
Vyššie uvedené ťarchy v podobe záložných práv neovplyvňujú hodnotu Predmetu dražby. Pri speňažení
Predmetu dražby zanikajú ťarchy v podobe záložných práv v súlade s ustanovením § 93 ods. 2 ZKR, nakoľko
záložné práva sa považujú za zabezpečovacie právo podľa ustanovenia § 8 ZKR. V dôsledku uvedeného sa
Predmet dražby na vydražiteľa prevádza nezaťažený týmito ťarchami /záložnými právami/. Všetky zápisy na LV č.
2844 týkajúce sa uvedených tiarch /záložné práva/ budú pri zápise vlastníckeho práva vydražiteľa do katastra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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

350

Obchodný vestník 175/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

nehnuteľností záznamom zrušené /vymazané z predmetného listu vlastníctva/.
Pri speňažení Predmetu dražby vydražiteľ nadobudne Predmet dražby bez uvedených tiarch na ňom viaznucich.
Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 5/2020 zo dňa 26.02.2020 vyhotoveným znaleckou
organizáciou: B C S R Experts s.r.o., so sídlom Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 461 477,
zapísanou v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor
Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znaleckej organizácie: 900254:
13.800,- EUR (slovom: trinásťtisícosemsto eur)
Najnižšie podanie:
10.350,- EUR (slovom: desaťtisíctristopäťdesiat eur)
Minimálne prihodenie:
500,- EUR (slovom: päťsto eur)
Výška dražobnej zábezpeky:
3.105,- EUR (slovom: tritisícstopäť eur)
Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe
najneskôr do otvorenia dražby,
b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92 0200
0000 0040 0182 8254, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., VS: 022020), dokladom o úhrade je originál
dokumentu „vklad v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby
(nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia
dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare
IBAN: SK92 0200 0000 0040 0182 8254, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., VS: 022020), dokladom o
úhrade je originál dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že
ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu).
Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
d) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
V zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sumu 6.640,- Eur;
b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK92
0200 0000 0040 0182 8254, vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s., VS: 022020), s označením čísla dražby,
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 25.09.2020 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom, na adrese
Ondrejská 360/1, v obci Brusno;
Termín č. 2: 02.10.2020 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom, na adrese
Ondrejská 360/1, v obci Brusno.
Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom
najneskôr 48 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu
zilina@irkr.sk.
Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.
Poznámka: Vlastnícke právo prechádza na vydražiteľa udelením príklepu. Prechodom vlastníckeho práva
(speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa ustanovenia § 93 ods. 2 ZKR.
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi;
vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník
je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste
spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu
predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice
o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby nesie vydražiteľ!
Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Daniela Vozárová, so sídlom Notárskeho úradu Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Upozornenie/poučenie:
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V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21
odsek 2. Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia
dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.
V Žiline dňa 08.09.2020
Za navrhovateľa a organizátora dražby:
______________________________
Mgr. Hajnalka Zöld
komplementár
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K068318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DB & PARTNERS, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 859 636
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslav Jakubčík
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2020/S2002
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Miroslav Jakubčík, sídlo kancelárie: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S2002, ako správca úpadcu: DB & PARTNERS,
s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 859 636 (ďalej ako len
„Úpadca“) týmto v zmysle ust. § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis všeobecnej podstaty Úpadcu.

Súpis majetku všeobecnej podstaty
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Nehnuteľnosti – pozemky:

Dôvod
Dátum
zápisu do zápisu
Poradové
súpisu
súpisu
číslo
majetku
majetku
1.
67 ods. 1
písm.
a) 7.9.2020
ZKR
2.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
3.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
4.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
5.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
6.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
7.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
8.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
9.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
10.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
11.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
12.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
13.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
14.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
15.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
16.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
17.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
18.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
19.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR
20.
67 ods. 1 7.9.2020
písm.
a)
ZKR

Katastrálne
Výmera Číslo
listu
územie/
v m²
vlastníctva
obec/štát

Parcely
registra

ostatná
plocha

598

„C“

ostatná
plocha

997

ostatná
plocha

98

ostatná
plocha

54

ostatná
plocha

252

ostatná
plocha

187

ostatná
plocha

906

ostatná
plocha

386

ostatná
plocha

18

ostatná
plocha

374

zastavaná
plocha
a nádvorie
ostatná
plocha

33

ostatná
plocha

397

ostatná
plocha

608

ostatná
plocha

314

ostatná
plocha

528

ostatná
plocha

790

3444/142 ostatná
plocha

207

3444/143 ostatná
plocha

205

3444/144 ostatná
plocha

193

do Číslo
parcely
3341/26

3341/27

3341/34

3341/36

3341/63

3341/64

3341/65

3352/7

3352/8

3352/38

3352/39

3444/2

3444/37

3444/41

3444/42

3444/50

3444/78

Druh
pozemku

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

202

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR

BB /

Veľkosť
podielu
Úpadcu
1/1

41 202,85 €
„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

BB /
68 694,39 €
BB /
6 752,28 €
BB /
3 720,45 €
BB /
17 362,84 €
BB /
12 884,30 €
BB /
62 423,98 €
BB /
26 595,61 €
BB /
1 239,96 €
BB /
25 768,59 €
BB /
2 273,73 €
BB /
13 917,51 €
BB /
27 353,70 €
BB /
41 891,47 €
BB /
21 634,64 €
BB /
36 379,71 €
BB /
54 431,74 €
BB /
14 262,10 €
BB /
14 124,26 €
BB /
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Súpisová
hodnota v
Eur

13 297,80 €
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

67 ods.
písm.
ZKR
67 ods.
písm.
ZKR
67 ods.
písm.
ZKR
67 ods.
písm.
ZKR
67 ods.
písm.
ZKR
67 ods.
písm.
ZKR
67 ods.
písm.
ZKR
67 ods.
písm.
ZKR
67 ods.
písm.
ZKR
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1 7.9.2020
a)

3444/145 ostatná
plocha

406

1 7.9.2020
a)

3444/146 ostatná
plocha

364

1 7.9.2020
a)

3444/147 ostatná
plocha

1442

1 7.9.2020
a)

3444/148 ostatná
plocha

722

1 7.9.2020
a)

5547/25

50

1 7.9.2020
a)

3700/35

1 7.9.2020
a)

3700/37

1 7.9.2020
a)

3700/38

1 7.9.2020
a)

3700/85

zastavaná
plocha
a nádvorie
zastavaná
plocha
a nádvorie
zastavaná
plocha
a nádvorie
zastavaná
plocha
a nádvorie
zastavaná
plocha
a nádvorie

4050

4050

4050

4050

4050

Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR
Banská
Bystrica /
SR

Deň vydania: 10.09.2020
„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

„C“

1/1

BB /
27 973,41 €
BB /
25 079,97 €
BB /
99 355,04 €
BB /
49 746,44 €
BB /
3 444,78 €

1772

5843

631

5843

Radvaň / BB / „C“
SR

1/1

502

5843

Radvaň / BB / „C“
SR

1/1

682

5843

Radvaň / BB / „C“
SR

1/1

Radvaň / BB /
SR

98 485,78 €

35 070,28 €

27 900,60 €

37 904,80 €

Mgr. Miroslav Jakubčík, správca

K068319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Semančíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tyršová 1709/18, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/110/2017 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/110/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Mária Semančíková, nar. 04.02.1954, trvale
bytom Tyršová 1709/18, 066 01 Humenné, týmto správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Z
uvedeného dôvodu sa konkurz v uvedenej veci dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
JUDr. Daniel Fink, správca

K068320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VANOR, spol. s r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slanská 20, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 707 131
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2020 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu VANOR, spol. s r.o. v likvidácii, so
sídlom Slanská 20, 080 06 Prešov, IČO: 31 707 131, v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 13.11.2020 o 11.00. hod
v kancelárií správcu na 3. poschodí na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné (3-poschodový prístavok
výškovej budovy Daňového úradu v Humennom s vchodom od Kauflandu) s nasledovným programom:

1.Otvorenie schôdze veriteľov
2.Správa správcu o stave konkurzného konania
3.Voľba zástupcu veriteľov
4.Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu
5.Záver

Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom z
obchodného registra nie starším ako tri mesiace, zástupcovia veriteľov sa musia preukázať platným
splnomocnením.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K068321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopčík Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poliakovce 61, 086 11 Poliakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/551/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/551/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Ing. Ondrej Kopčík, dát. nar. 16.06.1980, trvale bytom 086 11 Poliakovce
61 (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, oznamuje že majetok zapísaný do súpisu
majetku všeobecnej podstaty dlžníka, prestáva podliehať konkurzu, in concreto:
Pozemky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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P.č. LV č. Katastrálne územie
1
622 Poliakovce
2
622 Poliakovce

Parc. číslo Výmera v m2 Druh pozemku
742
4558
Orná pôda
743/1
3072
Orná pôda

Podiel
Register Súpisová hodnota v EUR
162540/13978440 "E"
16,00 €
162540/13978440 "E"
10,70 €

3

623

Poliakovce

744/ 1

12470

Orná pôda

162540/13978440 "E"

43,70 €

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

623
623
623
623
623
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
624
694
694
694
725
725

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

745/ 2
746/ 2
747/ 1
747/ 2
753/ 2
745/ 1
745/ 3
746/ 1
747/ 3
747/ 4
747/ 5
747/ 6
747/ 7
747/ 8
752
753/ 3
753/ 4
161
256/2
263/1
300
300

1062
53289
80673
957
58220
10102
3931
33017
3731
2715
622
748
22
171
3880
3886
402
9916
16580
2195
6678
6678

Ostatná plocha
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatná plocha
Orná pôda
Orná pôda

"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"

3,70 €
187,10 €
283,20 €
3,30 €
204,40 €
35,20 €
13,70 €
115,90 €
13,10 €
9,50 €
2,10 €
2,60 €
0,10 €
0,60 €
13,60 €
13,60 €
1,40 €
249,50 €
417,20 €
54,80 €
441,10 €
31,50 €

26

808

Poliakovce

725

2110

Orná pôda

"E"

149,20 €

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

813
813
814
814
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
846
846
851
852
855
856
856
856

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

743/ 2
743/ 3
744/ 2
763/130
750/23
750/24
750/25
750/26
750/27
750/28
750/30
750/31
750/32
750/33
750/34
750/128
750/129
750/130
750/124
750/125
750/122
750/121
750/123
750/ 29
750/126
750/127

209
22
14011
3827
874
1581
998
1394
2654
4576
8223
189
600
128
51
148
283
231
49979
25
237820
277297
84525
70490
57452
59280

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatná plocha
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok

162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
6/72
6/72
6/72
42/192
2/128
15/64
(42/192 + 2/128)
162540/13978440
162540/13978440
3/96
3/96
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440

"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"
"E"

0,70 €
0,10 €
132,20 €
35,80 €
5,00 €
9,10 €
5,80 €
8,10 €
15,40 €
26,60 €
47,80 €
1,00 €
3,40 €
0,70 €
0,30 €
0,80 €
1,60 €
1,30 €
290,50 €
0,10 €
1 382,60 €
1 612,20 €
491,40 €
409,80 €
334,00 €
344,60

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoták Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 234 / 8, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/167/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/167/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla účtu v banke na účel zloženia preddavkov.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 ZKR v nadväznosti na ust. § 167l ods. 5 ZKR týmto zverejňujem číslo účtu
v banke na účel zloženia preddavkov na trovy konania o popretie pohľadávky (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR)
a o určenie popretej pohľadávky (§ 32 ods. 11 ZKR).

Číslo bankového účtu:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška trov konania:
·
·
·

2% zo sumy spornej pohľadávky,
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá,
najmenej 350,-€ a najviac 10.000,-€

Poučenie:
Konanie o popretí pohľadávky
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (správca toto oprávnenie nemá).
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.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania, ktorý možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložený samostatný preddavok. Z preddavku sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí
súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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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Konanie o určenie popretej pohľadávky
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 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.

V Prešove dňa 03.09.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K068323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartolomej Tokár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1897/59, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/338/2020 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/338/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Bartolomej Tokár, nar. 16.06.1961, trvale bytom Laborecká1897/59, 066 01
Humenné, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na Valaškovskej ulici č. 21, Humenné, v úradných hodinách počas pracovných dní od 7.30
hod. do 14.30 hod. Termín je potrebné vopred si dohodnúť na tel. č.: 0907 945 370.
JUDr. Daniel Fink, správca

K068324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Hrabčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mičurinova 3443/16, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/64/2020 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/64/2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Pavol Hrabčák, nar. 20.02.1974,
Mičurinova 3443/16, 080 01 Prešov, v minulosti pod obchodným menom Pavol Hrabčák, IČO: 36 901 792,
s miestom podnikania Mičurinova 3443/16, 080 01 Prešov, týmto v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa ustanovenia § 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. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K068325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlák Sebastián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 13/106, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/146/2020 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/146/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Miloš Hnat, ako ustanovený správca majetku dlžníka Sebastián Pavlák, nar. 12.5.1973, trvale bytom
Slnečná 106/13, 059 01 Spišská Belá uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 4OdK/146/2020-19 zo dňa
19.6.2020 týmto oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania, že v súlade s ust. §167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola dnešným dňom do zoznamu
nezabezpečených pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka doručená dňa 28.8.2020 po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:

Poradové číslo pohľadávky v zozname: 3
Veriteľ: Ing. Miroslav Juríček, Čordákova 1233/1, 040 01 Košice, prihlásená suma: 3 597,56 EUR

V Prešove, 4.9.2020
JUDr. Miloš Hnat, správca

K068326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalejová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 222/6, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/205/2020 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/205/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Vladimír Šatník, sídlo kancelárie. ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné, týmto ako správca konkurznej
podstaty vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Silvia Kalejová, nar. 03.06.1979, Čergovská 222/6,
082 22 Ostrovany oznamujem, v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z.z., že do správcovského spisu sp. zn. 4OdK/205/2020 S759 možno nahliadať v sídle
kancelárie správcu a to počas stránkových hodín v pracovných dňoch Po-Pia od 08.30 hod. do 11.30 hod. a od
12.30 hod do 15.30 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu za účelom ich zapísania do poradovníka
pre nahliadanie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo telefonicky na tel. č. 0917
428 373.
JUDr. Vladimír Šatník, správca

K068327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalejová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 222/6, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/205/2020 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/205/2020
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. mája 2000 ako správca dlžníka : Silvia Kalejová, nar.
03.06.1979, Čergovská 222/6, 082 22 Ostrovany, (ďalej len "Dlžník") Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Prešov č. 4OdK/205/2020-15 bol na dlžníka vyhlásený konkurz.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor Silvia Kalejová, nar. 03.06.1979, Čergovská 222/6, 082 22 Ostrovany,
(hereinafter only "Debtor") I am obligated to inform you that with the resolution of District Court in Prešov
No. 4OdK/205/2020-15, bankruptcy procedure was declared on the Debtor.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 170/2020 dňa 03.09.2020
a nadobudlo právoplatnosť dňa 04.09.2020. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz.
This resolution of the District Court in Prešov was published in Commercial Bulletin No. OV 170/2020 on
3th of September 2020 and became valid on 4th of September 2020. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
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:
JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066 01 Humenné, Slovenská republika a v jednom rovnopise na
Okresnom súde Prešov, Grešova 3, 080 42 Prešov k sp. zn. 4OdK/205/2020. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr,
na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“)
the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy to the bankruptcy trustee : JUDr. Vladimír Šatník, správca, Mierová 64/2, 066
01 Humenné, Slovak republic and also to the Okresný súd Prešov (District Court Prešov), Grešova 3, 080
42 Prešov, Slovak Republic, to the No. 4OdK/205/2020. Applications that will not be delivered in time will
be considered as claims in bankruptcy, but the creditors will not be able to exercise the voting rights and
other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge
their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. Creditors whose
claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have a claim
against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of
debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filled in a special registration form
and fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in
bankruptcy and application will be ignored. The creditor must fulfill in the application of his claim the
information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the
debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with
securities also fill in the application form which has to provide information about the secured amount,
kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the application form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim sill be determined by liquidator
according to the reference exchange rate set and published on the day of the opening of insolvency
proceedings by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency
which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim will be determined by liquidator with professional diligence. Documents
containing the information provided in the application of the claim have to be enclosed to the application
form of the claim. In case that a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch
office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be
stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial
Journal. Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or
amended.
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Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike a ktorí nie sú uvedení v zozname záväzkov dlžníka.
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 and who are not listed in the debtor´s list of
commitments.
JUDr. Vladimír Šatník, správca
JUDr. Vladimír Šatník, Bankruptcy trustee

K068328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jakubany 530, 065 12 Jakubany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/36/2020 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/36/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania.

Správca v konkurznom konaní dlžníka Miroslav Mirga, nar. 26.08.1965, trvale bytom Jakubany 530, 065 12
Jakubany, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Mirga, IČO: 47 503 840, s miestom
podnikania Jakubany 530, 065 12 Jakubany, vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho
do všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
172/2020 zo dňa 07.09.2020.

Predmetom predaja sú
Nehnuteľnosti vedené na LV 3168 v katastrálnom území obce Jakubany v rozsahu:
·
·

parcela " C" č. 2628/2, výmera 187 m2, ostatná plocha, podiel dlžníka je vo veľkosti 1/1 k celku, súpisová
hodnota 200 EUR;
parcela "C" č. 2628/7, výmera 46 m2, ostatná plocha, podiel dlžníka je vo veľkosti 1/1 k celku, súpisová
hodnota 50 EUR.

Hnuteľný majetok v rozsahu:
·

Osobné motorové vozidlo Toyota Corola Verso, VIN: JTDEX28E600005880, EČV: SL979AO, rok výroby
2002, súpisová hodnota 300 EUR.
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Podmienky ponukového konania
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne v lehote 10 dní od zverejnenia oznámenia v
Obchodnom vestníku správcovi na adresu sídla správcu Slánska 20A, 080 06 Prešov v zalepenej obálke s
označením ponukové konanie č. 2OdK/36/2020 S1949 a "NEOTVÁRAŤ", v ktorej uvedie ponúknutú výšku kúpnej
ceny, svoje identifikačné údaje a doloží – právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ výpis z obchodného alebo
živnostenského registra ( nie starší ako 30 dní), fyzická osoba nepodnikateľ platný doklad totožnosti.
2. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne správca.
3. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy a číslom účtu, na ktorý
bude zaplatená ponúknutá kúpna cena.
4. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa ust. § 167r, ods.2 ZoKR, za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
uhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
5. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.

Mgr. Jakub Bodnár, správca

K068329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúč Dorinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 3049/1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/162/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/162/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Katarína Duláková správca konkurznej podstaty dlžníka Matúš Dorinec, nar. 05.07.1984, trvale bytom
Jarná3049/1, 058 01 Poprad, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Matúš Dorinec, IČO:
41881796, s miestom podnikania Jarná3049/1, 058 01 Poprad, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 3Odk/162/2020 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej
lehote od vyhlásenia konkurzu mu bola doručená dňa 03.09.2020 prihláška pohľadávky veriteľa: EOS KSI
Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35724803
Poradové číslo prihlášky pohľadávky: 1
Poradie: Iná pohľadávka
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 1077,20 eur
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 28 ods.3 a § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. JUDr. Katarína Duláková, správca
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K068330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hromý Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolínska 406 / 81, 059 95 Toporec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1981
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/205/2020 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/205/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 47 632 836,
zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca
dlžníka Martin Hromý, nar. 17.04.1981, trvale bytom Podolínska 406/81, 059 95 Toporec, oznamuje veriteľom, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Budovateľská 38, 040 01 Prešov v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:30 hod. do 11:30 hod. a od
12:30 hod. do 15:30 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese
areko.group@gmail.com.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka

K068331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hromý Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolínska 406 / 81, 059 95 Toporec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1981
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/205/2020 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/205/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Areko Group k.s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 47 632 836, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca dlžníka Martin Hromý, nar.
17.04.1981, trvale bytom Podolínska 406/81, 059 95 Toporec, týmto v súlade s § 32 ods. 7písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý
možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávky. Číslo účtu – IBAN SK45 1100 0000 0029 2490 6557 a
je vedený v Tatra banke, a.s.. Variabilným symbolom je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka

K068332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fendek Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorská 530 / 4, 059 39 Šuňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1988
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/304/2020 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/304/2020
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Súpis všeobecnej podstaty

Poradové číslo: 1
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľný majetok
deň zaradenia: 07.09.2020
Popis súpisovej zložky majetku:
Pištoľ samonabíjacia, model: 92 FS INOX, značka: BERETTA, kaliber: 9 mm Luger, výrobné číslo: M74777Z,
evidenčné číslo: BA 522323, Miesto kde sa hnuteľná vec nachádza: OR PZ v Poprade.
dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota hnuteľného majetku BERETTA: 1000,-€ určená odhadom správcu.

Poradové číslo: 2
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľný majetok
deň zaradenia: 07.09.2020
Popis súpisovej zložky majetku:
Malokalibrovka opakovacia, model: ZKM 456, značka: ZBROJOVKA BRNO, kaliber: .22 Long rifle, výrobné
číslo: 05630, evidenčné číslo: BA 713399, Miesto kde sa hnuteľná vec nachádza: OR PZ v Poprade.
dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota hnuteľného majetku ZKM 456: 500,-€ určená odhadom správcu.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K068333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kucan Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 1117 / 9, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1976
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/87/2018 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/87/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie č. 2 – II. kolo v zmysle § 167n a 167p v spojení s § 167k Zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“):
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iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov ako správca dlžníka – Jozef
Kucan, nar.: 21.11.1976, trvale bytom Rastislavova 1117/9, 069 01 Snina v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/87/2018 týmto vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 167n ZKR
ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného majetku menšej hodnoty.
Predmet: nehnuteľnosti tvoriace súpisovú zložku majetku pod por. č. 13; 41 - 96 v súpise všeobecnej podstaty,
ktorý je zverejnený v Obchodnom vestníku č. 89/2018 zo dňa 10.05.2018 a to:
Por.
Druh
číslo

Výmera
Štát Obec
v m2

Katastrálne
územie

Číslo Parc.
LV
číslo

13

Záhrady

112

Snina

2702

41

Orná pôda

1643

42

Orná pôda

1946

43

Orná pôda

2295

44

Orná pôda

4351

45

Orná pôda

63660

46

Orná pôda

9799

47

Orná pôda

3581

48

Orná pôda

1850

49

Trvalé trávne
36
porasty

50

Trvalé trávne
2219
porasty

51

Trvalé trávne
62
porasty

52

Trvalé trávne
31098
porasty

53

Trvalé trávne
62
porasty

54

Trvalé trávne
18957
porasty

55

Trvalé trávne
303
porasty

56

Orná pôda

8770

57

Záhrady

597

58

Záhrady

503

59

Lesné
pozemky

44237

SR SNINA
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
SR NAD

Podiel

Súpisová
hodnota
EUR

2009/
1/2
1

297,36 €

Hrabovec nad
701
Laborcom

255

17/480

17,50 €

Hrabovec nad
701
Laborcom

295

17/480

20,77 €

Hrabovec nad
701
Laborcom

332

17/480

24,50 €

Hrabovec nad
701
Laborcom

445

17/480

46,44 €

Hrabovec nad
701
Laborcom

708

17/480

679,54 €

Hrabovec nad
701
Laborcom

745

17/480

104,60 €

Hrabovec nad
701
Laborcom

782

17/480

38,22 €

Hrabovec nad
645
Laborcom

197/
24

70/36400

1,10 €

Hrabovec nad
645
Laborcom

200/ 4 70/36400

0,10 €

Hrabovec nad
645
Laborcom

311/ 3 70/36400

0,14 €

Hrabovec nad
645
Laborcom

313/ 1 70/36400

0,10 €

Hrabovec nad
645
Laborcom

313/ 2 70/36400

2,00 €

Hrabovec nad
645
Laborcom

314

70/36400

0,10 €

Hrabovec nad
645
Laborcom

317

70/36400

1,23 €

Hrabovec nad
645
Laborcom

318

70/36400

0,10 €

Hrabovec nad
606
Laborcom

173

2/60

88,10 €

Hrabovec nad
221
Laborcom

205

1/720

1,10 €

Hrabovec nad
221
Laborcom

206

1/720

1,00 €

Hrabovec nad
820
Laborcom

687

1026/1895040 12,00 €

Dôvod
Deň
v zapísania
do zapísania do
súpisu
súpisu
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
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pozemky
60

Lesné
pozemky

269562 SR

61

Lesné
pozemky

402875 SR

62

Trvalé trávne
13
porasty

SR

63

Orná pôda

960

SR

64

Orná pôda

1122

SR

65

Orná pôda

1441

SR

66

Trvalé trávne
349
porasty

SR

67

Orná pôda

771

SR

68

Trvalé trávne
639
porasty

SR

69

Trvalé trávne
55
porasty

SR

70

Orná pôda

193

SR

a 127

SR

a 19

SR

a4

SR

71

72

73

zastavené
plochy
nádvoria
zastavené
plochy
nádvoria
zastavené
plochy
nádvoria

74

Orná pôda

75

Trvalé trávne
1477
porasty

SR

76

Trvalé trávne
21926
porasty

SR

77

Trvalé trávne
26195
porasty

SR

78

Trvalé trávne
470
porasty

SR

79

Trvalé trávne
42560
porasty

SR

80

Trvalé trávne
160349 SR
porasty

81

Trvalé trávne
15627
porasty

SR

82

Trvalé trávne
623
porasty

SR

83

Trvalé trávne

294

81463

SR

SR

LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD
LABORCOM
HRABOVEC
NAD

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

Laborcom
Hrabovec nad
820
Laborcom

725

1026/1895040 73,00 €

Hrabovec nad
820
Laborcom

796

1026/1895040 109,00 €

Hrabovec nad
765
Laborcom

474/
38

1/40

0,10 €

Hrabovec nad
765
Laborcom

475/
37

1/40

7,23 €

Hrabovec nad
765
Laborcom

480/
27

1/40

8,45 €

Hrabovec nad
765
Laborcom

544/ 5 1/40

10,85 €

Hrabovec nad
765
Laborcom

545/ 5 1/40

0,30 €

Hrabovec nad
718
Laborcom

391

1/120

1,93 €

Hrabovec nad
716
Laborcom

369/ 2 8/200

0,86 €

Hrabovec nad
716
Laborcom

371/ 2 8/200

0,10 €

Hrabovec nad
716
Laborcom

372/ 1 8/200

2,32 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

389/ 2 1026/1895040 0,10 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

389/ 5 1026/1895040 0,10 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

389/ 6 1026/1895040 0,10 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

231/ 3 1026/1895040 0,10 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

315

1026/1895040 0,10 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

320

1026/1895040 0,40 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

367

1026/1895040 0,10 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

368/ 2 1026/1895040 0,10 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

373

1026/1895040 0,77 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

540

1026/1895040 2,93 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

598/ 1 1026/1895040 0,28 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

598/ 2 1026/1895040 0,10 €

Hrabovec nad

710

612

1026/1895040 1,49 €

1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
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83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

81463

SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
Trvalé trávne
36453
SR NAD
porasty
LABORCOM
HRABOVEC
Trvalé trávne
10286
SR NAD
porasty
LABORCOM
HRABOVEC
Trvalé trávne
25024
SR NAD
porasty
LABORCOM
HRABOVEC
Trvalé trávne
2322
SR NAD
porasty
LABORCOM
HRABOVEC
Trvalé trávne
212789 SR NAD
porasty
LABORCOM
HRABOVEC
Trvalé trávne
9152
SR NAD
porasty
LABORCOM
HRABOVEC
Orná pôda
14021
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
Trvalé trávne
121
SR NAD
porasty
LABORCOM
HRABOVEC
Orná pôda
1094
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
Orná pôda
1096
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
Orná pôda
1431
SR NAD
LABORCOM
HRABOVEC
Trvalé trávne
323
SR NAD
porasty
LABORCOM
porasty

Orná pôda

34

SR

ZBUDSKÉ
DLHÉ

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.09.2020

710

612

1026/1895040 1,49 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

616

1026/1895040 0,66 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

766

1026/1895040 0,18 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

790

1026/1895040 0,45 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

792

1026/1895040 0,10 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

795

1026/1895040 3,89 €

Hrabovec nad
710
Laborcom

798

1026/1895040 0,16 €

Hrabovec nad
681
Laborcom

205

21/2520

35,21 €

Hrabovec nad
763
Laborcom

474/
35

1/40

0,10 €

Hrabovec nad
763
Laborcom

475/
35

1/40

8,24 €

Hrabovec nad
763
Laborcom

480/
29

1/40

8,25 €

Hrabovec nad
763
Laborcom

544/ 7 1/40

10,70 €

Hrabovec nad
763
Laborcom

545/ 7 1/40

0,24 €

Zbudské Dlhé 387

332

0,29 €

Laborcom

17/480

podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR
majetok úpadcu
podľa §67 ods. 4.5.2018
1 a) ZKR

(ďalej len „Predmet ponuky“)
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu; v prípade, ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, rozhodne žreb správcu.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: 50 % súpisovej hodnoty Predmetu
ponuky.
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 aj osobne (a to po predošlej dohode do 15:00 hod. posledného
dňa lehoty) v zalepenej obálke na adresu: iTRUSTee Restructuring, k. s., Hlavná 29, 080 01 Prešov, s označením
„Ponukové konanie č. 2 – II. kolo, 5OdK/87/2018 - NEOTVÁRAŤ“
Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: kalman@itrust.sk.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potencionálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie Podmienok ponukového konania možno e-mailom na: kalman@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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Správca si ako vyhlasovateľ ponukového konania zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo
všetky predložené ponuky a ponukové konanie zrušiť a zároveň je oprávnený odmietnuť každú
neprimerane nízku predloženú ponuku.
UPOZORNENIE: Náklady spojené s prevodom Predmetu ponuky (nehnuteľnosti), ktoré sú bližšie
špecifikované v Podmienkach ponukového konania - čl. II bod 11., znáša nadobúdateľ (úspešný
záujemca).

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K068334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rakaš Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 145/18, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1970
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/35/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/35/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Dňa 26.08.2020 bola do podateľne Správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA , konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky, so sídlom na ulici Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713, v zastúpení:
Advokátska kancelária JUDr. Marek Czompoly s.r.o., so sídlom na ulici Ventúrska 16, Bratislava, IČO: 47 234
547, Slovenská republika, (ďalej aj len ako „Veriteľ“) zo dňa 25.08.2020 (ďalej aj len ako „Prihláška pohľadávky“),
ktorou si Veriteľ prihlásil pohľadávku po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok v celkovej sume 10.380,95
EUR nasledovne: (i) 10.380,95 EUR (istina: 5.298,43 EUR, úroky z omeškania: 4.539,96 EUR, náklady z
uplatnenia: 542,57 EUR), zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 11.
M&L insolvency, k.s.

K068335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Věra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5209 / 87, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/206/2020 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/206/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Zuzana Maruniaková správca dlžníka: Věra Ferencová, nar. 28.08.1980, trvale bytom Podskalka 87, 066 01
Humenné oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu Sov. hrdinov 200/33,
089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: office@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0907 634 623.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 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. Zuzana Maruniaková, správca

K068336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažiková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 5263/58, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1939
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/27/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/27/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu
Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sr, vložka číslo: 615/S, značka správcu S 1830, správca dlžníka Mária Gažiková, nar. 08.09.1939, Levočská
5263/58, 058 01 Poprad, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v dôsledku skutočnosti, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka v súlade s ustanovením § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje oznámenie o ukončení konkurzu vyhláseného na
majetok Dlžníka.
Oznámením o ukončení konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
Podľa ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR „zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.

M&L insolvency, k.s., správca

K068337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štofej Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1866 / 29, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/50/2020 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/50/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. §
167l ods. 3 ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Marek Štofej, nar.
10.09.1976, Laborecká 1866/29, 066 01 Humenné, týmto zverejňuje zapísanie jednej nezabezpečenej
pohľadávky, ktorá jej bola doručená dňa 27.08.2020 a 6 nezabezpečených pohľadávok, ktoré jej boli doručené
dňa 02.09.2020, do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. § 167l ods. 3
ZKR:
Číslo pohľadávky: 5, veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, IČO: 542 097 902, Boulevard Haussman
1, Paríž, Francúzsko, konajúca na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINANACE SA,
pobočka zahraničnej banky, IČO: 47 258 713, Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, prihlásená suma: 3 476,44 Eur.
Číslo pohľadávky: 6, veriteľ: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, Metodova 8, 821 08 Bratislava,
prihlásená suma: 523,99 Eur.
Číslo pohľadávky: 7, veriteľ: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, Metodova 8, 821 08 Bratislava,
prihlásená suma: 25,63 Eur.
Číslo pohľadávky: 8, veriteľ: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, Metodova 8, 821 08 Bratislava,
prihlásená suma: 7,98 Eur.
Číslo pohľadávky: 9, veriteľ: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, Metodova 8, 821 08 Bratislava,
prihlásená suma: 46,00 Eur.
Číslo pohľadávky: 10, veriteľ: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, Metodova 8, 821 08 Bratislava,
prihlásená suma: 7,98 Eur.
Číslo pohľadávky: 11, veriteľ: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, Metodova 8, 821 08 Bratislava,
prihlásená suma: 46,00 Eur.
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 3 písm. b)
ZKR poprieť v lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
V Prešove, dňa 04.09.2020
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa

K068338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundza Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámočnícka 743 / 23, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1982
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/182/2020 S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/182/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku
Iná majetková
hodnota

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo
výške 500,- EUR

Súpisová hodnota
[EUR]
500.00

Zabezpečenie
Nie

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

K068339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AutoFinance, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 18, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 810 894
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2020 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca úpadcu: AutoFinance, a.s., so sídlom: Okružná 18,
Poprad 058 01, IČO: 36 810 894, týmto oznamuje, že v súlade s ust. § 34 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 21.10.2020 o 13:00 hod. v sídle úpadcu
na adrese: Okružná 18, 058 01 Poprad.
Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze.
2. Informácia o stave konania.
3. Hlasovanie veriteľov o výmene, resp. potvrdení správcu.
4. Voľba veriteľského výboru.
5. Záver.
Prezencia veriteľov začne o 12:30 hod. Pri prezencii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj
výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa plnou mocou, resp. poverením na
zastupovanie.
V Košiciach, dňa 07.09.2020
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K068340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Luberda Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 4859 / 1, 082 12 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/170/2017 S766
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/170/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Viliama Luberdu, nar. 21.03.1965, bytom
Nová Štvrť 192/62, 082 12 Kapušany týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v zmysle ustanovenia §167 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, konkurz na majetok dlžníka: Ing. Viliama Luberdu, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
3Odk/170/2017 zrušuje.

vedený Okresným súdom Prešov, pod.sp.zn.

JUDr. Stanislav Oravec, správca

K068341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 3066/33, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/84/2020 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/84/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 4OdK/84/2020, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Ľuboš Filip, nar. 25.11.1966, trvale bytom Slobody 3066/33, 058 01 Poprad, podľa ust.
§ 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu .

Vo Vranove n.T., dňa 07.09.2020
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K068342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 209/144, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/155/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/155/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Čonka, nar. 11.08.1975, trvale bytom
SNP 209/144, 059 16 Hranovnica, týmto podľa § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n a m u j e , že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa
Alektum, s.r.o., IČO: 44721587, so sídlom Krajinská cesta 32, 921 01 Piešťany, predmetom ktorej je uplatnenie
pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 8 558,44 eur. Správca ďalej oznamuje, že vyššie uvedená pohľadávka bola
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Poučenie v zmysle § 167l ZKR:
Oneskorene prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ písomným podaním u správcu
na predpísanom tlačive do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom
vestníku.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K068343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabor Ervín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvarožná 45, 059 71 Tvarožná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1974
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/878/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/878/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca úpadcu
Ervín Gabor, nar.: 21.04.1974, trvale bytom Tvarožná 45, 059 71 Tvarožná, Slovenská republika, v zmysle
ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňujem súpis všeobecnej podstaty:

Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: osobné motorové vozidlo OPEL KADETT 1,3 LS, ev. č.: KK344BH, VIN: W0L000034G2748036, farba:
biela, s neznámym miestom výskytu
Súpisná hodnota: 200,- EUR
Deň zaradenia: 28.02.2020

Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: osobné motorové vozidlo DAEWOO KLAS KALOS 1,2 ev. č.: KK065BE, VIN: KLASF48T148253471,
farba: červená, nachádzajúci sa na adrese dlžníka , auto je v zlom technickom stave
Súpisná hodnota: 500,- EUR
Deň zaradenia: 28.02.2020

Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: osobné motorové vozidlo MAZDA 626 2,0 VIN: JMZGC143201870246, farba: modrá metalíza – vozidlo
vyradené z evidence, s neznámym miestom výskytu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisná hodnota: 50,-EUR
Deň zaradenia: 28.02.2020

Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: osobné motorové vozidlo RENAULT MEGANE SCENIC VIN: VF1JA0F0517365541, farba: zelená
metalíza – vozidlo vyradené z evidence, s neznámym miestom výskytu
Súpisná hodnota: 50,- EUR
Deň zaradenia: 28.02.2020

K068344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Kima
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dukelských hrdinov 267/7, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Domčeková
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/135/2020 S 1961
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/135/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie 3.kolo
JUDr. Mária Domčeková, správca dlžníka: Michal Kima, nar.: 22.04.1985, trvale bytom Dukelských hrdinov
267/7, 068 01 Medzilaborce v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 4OdK/135/2020,
týmto vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) 3.kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku
dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
1. Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec zapísaná pod por. č. 1
Číslo súpisovej Typ súpisovej
Podielové
položky
položky
Popis hnuteľnej veci
Množstvo
spoluvlastníctvo
majetku
majetku
ŠKODA
OCTAVIA
GLX
1.6/-/-,
VIN:
Hnuteľná vec - TMBZZZ1U8V2032483, EČ: ML388AJ, druh karosérie - AB
1
1
1/1
osobné vozidlo hatchbackh 5 dv., farba - biela, stav - v premávke, rok
výroby - 1998

Súpisová
hodnota
majetku
800,00 €

2. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t. č.
0902 332 248.
3. Lehota na podávanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„MK predaj – neotvárať –Hnuteľná vec“ na adresu JUDr. Mária Domčeková, Centrálna 154/4, 089 01
Svidník.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu Hnuteľnej veci, výšku ponúkanej odplaty za predaj Hnuteľnej veci,
identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK27 0900 0000 0051 6453 1329 vedený vo SLSP,
a.s.. Záujemca je povinný do poznámky pre prijímateľa uviesť „MK - Hnutelna vec “.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. 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 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi po uplynutí 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania iba
úspešnému záujemcovi.
12. Správca si v súlade s konaním s odbornou starostlivosťou a hospodárnosťou vyhradzuje právo, v prípade
doručenia ponúk s nevyhovujúcimi podmienkami, odmietnuť tieto ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové
konanie ako neúspešné.
13. Správca úpadcu si dovoľuje záujemcov upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 167r zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov má oprávnená
osoba právo vykúpiť majetok podliehajúci konkurzu za podmienok stanovených predmetným zákonom.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
15. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
16. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
JUDr. Mária Domčeková/ správca

K068345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVUNION, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská Lomnica 265, 059 60 Vysoké Tatry
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 464 147
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2020 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

RK Správca, k.s., správca úpadcu: STAVUNION, s.r.o., so sídlom Tatranská Lomnica 265, 059 60 Vysoké Tatry,
IČO: 36 464 147, týmto zvoláva schôdzu veriteľov na deň 20.10.2020 o 10:00 hod., ktorá sa bude konať v budove
Hotela Beliér, na adrese Jarková 1, 080 01 Prešov, v konferenčnej miestnosti nachádzajúcej sa v suteréne.

Program schôdze veriteľov:

1. Otvorenie;
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania;
3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR;
4. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ZKR;

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

Prezentácia veriteľov sa začne o 09:30 hod. Správca vyzýva veriteľov, aby sa dostavili na prezentáciu najneskôr
desať minút pred začiatkom schôdze. Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z
obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, príp. poverenia
na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

Oznam o zvolaní prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu

Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa
uskutoční bezodkladne po ukončení schôdze veriteľov.

V Prešove dňa 07.09.2020

RK Správca, k.s., správca

K068346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PIENSTAV a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levočská 27 / 0, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 188 034
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/23/2014 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/23/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, správca úpadcu: PIENSTAV a.s. v konkurze, so sídlom Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00
188 034 (ďalej len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť
konečný rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa - Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951.

Zároveň správca v zmysle ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa - Prima banka Slovensko, a.s., za účelom vyhotovenia
konečného rozvrhu z oddelenej podstaty.

Správca v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje zabezpečeného veriteľa Prima banka Slovensko, a.s. a každého,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kto tvrdí že je veriteľom pohľadávky proti podstate o:
·
·

možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u Správcu v lehote do 30 dní
odo dňa zverejnenia tohto oznamu,
možnosti následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti podstate.

Námietka podaná veriteľom musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená,
inak sa na ňu neprihliada.

V Prešove, dňa 07.09.2020
JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K068347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tarasa Ševčenka 44, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/53/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/53/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie oneskorene prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok
V súlade s ust. § 167l ods. 3 ZKR týmto oznamujem, že dňa 03.09.2020 bola do zoznamu pohľadávok
zapísaná oneskorene prihlásená pohľadávka veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka
zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 542 097 902, v celkovej sume 233,81-€.
V zmysle § 167l ods. 5 ZKR v nadväznosti na ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR túto oneskorene prihlásenú
pohľadávku môže poprieť len iný veriteľ prihlásený v tomto konkurze, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku.

V Prešove dňa 07.09.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varadka 65, 086 36 Varadka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/2/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/2/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie oneskorene prihlásenej pohľadávky do zoznamu pohľadávok
V súlade s ust. § 167l ods. 3 ZKR týmto oznamujem, že dňa 03.09.2020 bola do zoznamu pohľadávok
zapísaná oneskorene prihlásená pohľadávka veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 01
Bratislava, IČO: 35724803, v celkovej sume 320,20-€.
V zmysle § 167l ods. 5 ZKR v nadväznosti na ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR túto oneskorene prihlásenú
pohľadávku môže poprieť len iný veriteľ prihlásený v tomto konkurze, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku.

V Prešove dňa 07.09.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K068349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plavec Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 2850 / 85, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/31/2013 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/31/2013
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
Úpadca: Ján Plavec, nar. 06.08.1953, bytom Budovateľská 2850/85, 058 01 Poprad
Súd: Okresný súd Prešov
Sp. zn.: 1K/31/2013
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum konania: 26.08.2020
Miesto: Na Letisko 2119/50, 058 01 Poprad
1. OTVORENIE
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 11.07.2013 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ján Plavec,
narodený 6.8.1953, bytom Budovateľská 2850/85, 058 01 Poprad. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo
uverejnené vo vydaní Obchodného vestníka č. 137/2013 dňa 18.7.2013. Uznesením Okresného súdu Prešov zo
dňa 26.11.2019, sp.zn.: 1K/31/2013, ktoré bolo uverejnené vo vydaní Obchodného vestníka SR č. 232/2019, dňa
02.12.2019 bol do funkcie správcu majetku úpadcu ustanovený JUDr. Peter Žoldoš, správca, so sídlom kancelárie
správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, značka správcu MSSR S1794.
Zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané dňa 25.08.2020.
Prítomným zástupcom veriteľov je: Ing. Jaroslav Zuštiak, bytom Na Letisko 2119/50, 058 01 Poprad
2. HLASOVANIE O ŽIADOSTI SPRÁVCU O ULOŽENIE ZÁVÄZNÉHO POKYNU
Zástupcovi veriteľov bola predložená žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu vo veci speňaženia majetku
vo vlastníctve úpadcu, a to súpisovej zložky číslo 2 zaradenej do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka číslo 19/2020 dňa 29.01.2020.
Následne prebehlo hlasovanie zástupcu veriteľov o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu, a teda
o uznesení veriteľského výboru v nasledovnom znení:
„Zástupca veriteľov ako príslušný orgán, v súlade s ustanovením § 84 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v konkurze
vyhlásenom na majetok úpadcu Ján Plavec, narodený 6.8.1953, bytom Budovateľská 2850/85, 058 01
Poprad, týmto ukladá správcovi majetku úpadcu záväzný pokyn na speňaženie súpisovej zložky majetku
č. 2, zaradenej do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného vo vydaní Obchodného vestníka č. 19/2020
dňa 29.01.2020) uzatvorením kúpnej zmluvy so záujemcom Štefan Repiščák, nar. **.**.****, bytom
******************** za kúpnu cenu 3000,00 EUR.“
HLASOVANIE:
ZA: 1 hlas
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov
Prítomný zástupca veriteľov v pôsobnosti veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor prijal uznesenie
v nasledovnom znení:
„Zástupca veriteľov ako príslušný orgán, v súlade s ustanovením § 84 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v konkurze
vyhlásenom na majetok úpadcu Ján Plavec, narodený 6.8.1953, bytom Budovateľská 2850/85, 058 01
Poprad, týmto ukladá správcovi majetku úpadcu záväzný pokyn na speňaženie súpisovej zložky majetku
č. 2, zaradenej do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného vo vydaní Obchodného vestníka č. 19/2020
dňa 29.01.2020) uzatvorením kúpnej zmluvy so záujemcom Štefan Repiščák, nar. **.**.****, bytom
********************************* za kúpnu cenu 3000,00 EUR.“
3. ZÁVER
Vzhľadom na skutočnosť, že nikto z prítomných nepredniesol žiadne návrhy ani námietky, zasadnutie veriteľského
výboru bolo ukončené.
Prítomný zástupca veriteľov požiadal správcu o doručenie tejto zápisnice Okresnému súdu Prešov, čomu bolo
správcom vyhovené.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Poprade dňa 26.08.2020

__________________
Ing. Jaroslav Zuštiak

K068350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šavel Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 3284 / 4, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/748/2019 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/748/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Lukáš Šavel, nar. 26.10.1986, Moyzesova 3284/4, 058 01
Poprad, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/748/2019, týmto vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že majetok podliehajúci konkurzu zverejnený v Obchodnom
vestníku SR č. 147/2020 zo dňa 31.07.2020, sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní a preto
prestáva podliehať konkurzu.

V súlade s vyššie uvedeným týmto správca upovedomuje veriteľov prihlásených pohľadávok, že o tento majetok
majú právo prejaviť záujem, pričom správca tento majetok prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý
ponúkne do 10 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.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K068351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koľšovský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župčany 309, 080 01 Župčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1968
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/307/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/307/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Peter Koľšovský,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nar. 08.03.1968, bytom: Župčany 309, 080 01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Peter
Koľšovský – 3.K. COMPAMY SLOVAKIA, IČO: 32 924 003, s miestom podnikania Župčany 309, 080 01 Prešov,
týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Strojnícka 13,
080 01 Prešov, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť mailom na adrese recovery@hmg.sk, alebo na tel.: +421 905 784 189.

V Prešove, dňa 07.09.2020

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca dlžníka

K068352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koľšovský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župčany 309, 080 01 Župčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1968
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/307/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/307/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Peter Koľšovský,
nar. 08.03.1968, bytom: Župčany 309, 080 01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Peter
Koľšovský – 3.K. COMPANY SLOVAKIA, IČO: 32 924 003, s miestom podnikania Župčany 309, 080 01 Prešov
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania
pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s.,
v nasledovnom tvare:

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996;

Variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;

Poznámka: Peter Koľšovský

V Prešove, dňa 07.09.2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K068353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koľšovský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župčany 309, 080 01 Župčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1968
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/307/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/307/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
Dlžníka: Peter Koľšovský, nar. 08.03.1968, bytom: Župčany 309, 080 01 Prešov (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 2OdK/307/2020, zo dňa 28.08.2020, bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie
Strojnícka 13, 080 01 Prešov, IČO: 46 333 908, bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie
bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 171/2020 zo dňa 04.09.2020.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 05.09.2020. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 2OdK/307/2020, dated on 28th September 2020 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Peter Koľšovský domicile: Župčany 309, 080 01 Prešov, Slovak Republic,
date of birth: 08th March 1968 and our company HMG Recovery, k.s., registered seat at Strojnícka 13, 080
01 Prešov, Slovak Republic, company identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of
bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak
republic No.: OV 171/2020 dated on 04th September 2020.

This resolution of the District Court Prešov became valid on 05th September 2020. 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 HMG Recovery, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka 13, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

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
HMG Recovery, k.s., Strojnícka 13, 080 01 Prešov, Slovak Republic.

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.

The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V / In Prešov, dňa / on 07th September 2020
HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka / debtor´s trustee, JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti /
unlimited partner

K068354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružlová 45, 090 02 Kružlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1985
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/638/2019 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/638/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O KONANÍ 1. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu S
183 (ďalej aj ako „Správca“) ako správca dlžníka Michal Sivák, nar.: 09.07.1985, trvale bytom Kružlová 45,
090 02 Kružlová, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto konajúc v súlade 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 aj len ako „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej ako „Verejné
ponukové konanie“) na predaj hnuteľnej veci in concreto súpisovej zložky majetku označenej ako
Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo značky HONDA CIVIC 1.4, evidenčné
SHHMA87600U100846, rok výroby 1996, farba červená, druh karosérie AA sedan

číslo

SK185AH,

VIN:

Stav opotrebovanosti: podľa vyjadrenia dlžníka bolo motorové vozidlo rozobraté na súčiastky
Miesto kde sa vec nachádza: Kružlová
Súpisová hodnota: 100 EUR
Deň zaradenia: 24.09.2019

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo značky ŠKODA FELICIA COMBI, evidenčné číslo SK284AV, VIN:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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TMBEFF653V0387506, rok výroby neznámy, farba červená metalíza, druh karosérie AC kombi
Stav opotrebovanosti: neznámy
Miesto kde sa vec nachádza: neznáma adresa
Súpisová hodnota: 100 EUR
Deň zaradenia: 24.09.2019

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo značky CITROEN XSARA PICASSO, evidenčné číslo SK927AY, VIN:
VF7CHRHYB38947473, rok výroby 2000, farba šedá metalíza tmavá, druh karosérie AF viacúčelová
Stav opotrebovanosti: podľa vyjadrenia dlžníka bolo motorové vozidlo rozobraté na súčiastky
Miesto kde sa vec nachádza: Kružlová
Súpisová hodnota: 400 EUR
Deň zaradenia: 24.09.2019

Druh súpisovej zložky: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo značky RENAULT MEGAN SCENIC, evidenčné číslo SK773AV, VIN:
VF1JAON0517928787, rok výroby neznámy, zelená metalíza, druh karosérie AC kombi
Stav opotrebovanosti: vyradené z cestnej premávky
Miesto kde sa vec nachádza: neznáma adresa
Súpisová hodnota: 100 EUR
Deň zaradenia: 24.09.2019

(ďalej aj len ako „Predmet speňažovania“), zapísanej do súpisu majetku všeobecnej podstaty
dňa 29.07.2020.

Podmienky Verejného ponukového konania
1. Správca na predkladanie ponúk v rámci Verejného ponukového konania určuje lehotu desať (10)
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po publikovaní tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (ďalej aj
len ako „Lehota“).
2. Na ponuky záujemcov doručené do podateľne Správcu po uplynutí Lehoty nebude Správca prihliadať.
V prípade, ak koniec Lehoty pripadne na sobotu, nedeľu, niektorý zo štátnych sviatkov Slovenskej
republiky, bude posledným dňom Lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
3. Záujemcovia doručia svoju záväznú ponuku najneskôr v posledný deň Lehoty do podateľne správcu na
adrese Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a to v písomnej podobe v zalepenej
obálke s označením „Záväzná ponuka 1. kolo verejného ponukového konania; sp. zn.: 2OdK/638/2019 Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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NEOTVÁRAŤ“.
4. Záujemca v obsahu záväznej ponuky uvedie (a) meno, priezvisko a dátum narodenia, v prípade, ak je
záujemcom fyzická osoba; (b) obchodné meno, adresu sídla, identifikačné číslo osoby (IČO) a daňové
identifikačné číslo (DIČ), v prípade, ak je záujemcom právnická osoba; (c) prehlásenie záujemcu
deklarujúce jeho záujem nadobudnúť vlastnícke právo k Predmetu speňažovania; (d) výšku kúpnej ceny
ponúkanej za nadobudnutie vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania. Záväzná ponuka záujemcu
musí byť datovaná a opatrená vlastnoručným podpisom záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene
záujemcu. Prílohou záväznej ponuky musí byť potvrdenie o zaplatení zábezpeky. Prílohou záväznej
ponuky záujemcu, ktorý je právnickou osobou musí byť okrem potvrdenia o zaplatení zábezpeky aj výpis
z príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov, nie starší ako tri (3) mesiace.
5. Záujemca je povinný najneskôr v deň odoslania svojej záväznej ponuky zložiť na bankový účet Správcu
vedený v VÚB a.s., číslo bankového účtu (IBAN): SK27 0200 0000 0041 3477 9855 zábezpeku vo výške
ním ponúkanej odplaty za nadobudnutie Predmetu speňažovania, pričom ako variabilný symbol záujemca
uvedie „263819“ a do správy pre prijímateľa vyznačí svoje meno a priezvisko alebo obchodné meno.
6. Správca vyhodnotí Verejné ponukové konanie najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa
uplynutia Lehoty.
7. Správca v rámci vyhodnotenia Verejného ponukového konania prihliada len na tie záväzné ponuky
záujemcov, zo strany ktorých došlo k zloženiu zábezpeky v súlade s týmito podmienkami Verejného
ponukového konania a ktoré súčasne spĺňajú náležitosti podľa bodu 4 týchto podmienok Verejného
ponukového konania (vrátane príloh).
8. Správca ako víťaznú vyhodnotí záväznú ponuku záujemcu s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to za
predpokladu, že je na takúto záväznú ponuku podľa týchto podmienok Verejného ponukového konania
oprávnený prihliadať.
9. V prípade, ak bude zo strany viacerých záujemcov ponúknutá rovnaká kúpna cena za nadobudnutie
vlastníckeho práva k Predmetu speňažovania, bude pre vyhodnotenie Verejného ponukového konania
rozhodujúci náhodný žreb Správcu.
10. Úspešný záujemca je svojou záväznou ponukou viazaný. Úspešný záujemca zabezpečí prevzatie
Predmetu speňažovania na vlastné náklady.
11. Správca v lehote desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa uplynutia Lehoty vráti neúspešným záujemcom
nimi zložené zábezpeky.
12. Úspešný záujemca znáša všetky poplatky spojené s prepisom vlastníckeho práva k Predmetu
speňažovania v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte.
13. Úspešnému záujemcovi nevzniká v dôsledku vád Predmetu speňažovania voči Správcovi alebo Dlžníkovi
žiadny právny nárok. Existencia akýchkoľvek vád Predmetu speňažovania nie je právne relevantným
dôvodom na neuzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva
k Predmetu speňažovania v prospech úspešného záujemcu.
14. Záujemca odoslaním záväznej ponuky súhlasí s uvedenými podmienkami Verejného ponukového konania
a tieto sa pre neho stávajú záväznými.
15. Správca je oprávnený odmietnuť záväznú ponuku úspešného záujemcu, ktorú s ohľadom na ponúknutú
výšku kúpnej ceny s odbornou starostlivosťou vyhodnotí ako zjavne neprimerane nízku.
K068355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaleja Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 220 / 3, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/189/2020 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/189/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Martin Kaleja, nar. 03.12.1982, Čergovská 220/3, 082 22
Ostrovany, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/189/2020, týmto vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

1) Kolo: Druhé

2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na predaj:

Súpisová zložka majetku č. 2
Druh súpisovej zložky:
Popis súpisovej zložky:
Približný rok výroby:
Stav opotrebovanosti:
Podiel úpadcu:
Deň zapísania majetku:
Dôvod zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota
zapisovaného
v EUR:
Sporný zápis:

Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo zn. HYUNDAI ACCENT 1.5, VIN: KMHVA31NPVU212183, evidenčné číslo:
SB802BS
1998
dočasne odhlásené, nepojazdné
1/1
19.06.2020
§ 167h ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
majetku 250 Eur
-

Súpisová zložka majetku č. 3
Druh súpisovej zložky:
Popis súpisovej zložky:
Približný rok výroby:
Stav opotrebovanosti:
Podiel úpadcu:
Deň zapísania majetku:
Dôvod zapísania majetku:
Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného
v EUR:
Sporný zápis:

Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA OCTAVIA COMBI 1U, VIN: TMBJK41U412503172, evidenčné
číslo: SB325BX
1999
počet najazdených kilometrov: 250 000 km
1/1
19.06.2019
§ 167h ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
majetku 400 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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3) Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku

4) Podmienky ponukového konania: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy za ponúkanú súpisovú zložku do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia. Záujemca – fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca – právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri
úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu - fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu - právnickej osoby a spisovú
značku konania.

5) Číslo bankového účtu správcu: : účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK18 0900 0000 0005
3048 5113.

6) Informácie pre záujemcov: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak
sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K068356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Emil Kurej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská Volová 146, 067 22 Slovenská Volová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Centrálna 154/4, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/242/2020 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Matej Ambroz, správca konkurznej podstaty dlžníka: Emil Kurej, nar.: 29.12.1970, trvale bytom 067 22
Slovenská Volová 146 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č. k. 5OdK/242/2020, v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych
predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa – KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé
armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČO: 24785199, Iná pohľadávka v celkovej výške 4.631,60 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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Mgr. Matej Ambroz, správca

K068357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ogurčáková Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 0/0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/286/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/286/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla účtu v banke na účel zloženia preddavkov.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 ZKR v nadväznosti na ust. § 167l ods. 5 ZKR týmto zverejňujem číslo účtu
v banke na účel zloženia preddavkov na trovy konania o popretie pohľadávky (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR)
a o určenie popretej pohľadávky (§ 32 ods. 11 ZKR).

Číslo bankového účtu:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška trov konania:
·
·
·

2% zo sumy spornej pohľadávky,
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá,
najmenej 350,-€ a najviac 10.000,-€

Poučenie:
Konanie o popretí pohľadávky
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (správca toto oprávnenie nemá).
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.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania, ktorý možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložený samostatný preddavok. Z preddavku sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí
súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Konanie o určenie popretej pohľadávky
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 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.

V Prešove dňa 07.09.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K068358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačo Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 113, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/295/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/295/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 09.07.2020, č. k. 5OdK/295/2020-21, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 135/2020 zo dňa 15.07.2020, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Kamil Bačo, nar. 17.05.1973, trvale bytom Stráne pod Tatrami 113, 059 76 Stráne pod Tatrami podnikajúci
pod obchodným menom Kamil Bačo - KAMOSTAV, s miestom podnikania Stráne pod Tatrami 113, 059 76
Stráne pod Tatrami, IČO: 43 015 212 (ďalej len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu ustanovený: Mgr. Ivan
Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov (ďalej len ako „Správca“).

V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem súpis majetku konkurznej
podstaty:
Typ majetku
1. Hnuteľná vec

Súpisová
[EUR]

Súpisová zložka majetku
osobné motorové vozidlo zn. VOLKSWAGEN SHARAN, VIN: WWZZZ7MZ2V000264, rok výroby
2001, EČ: KK414CN

300,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis
stavu Osobné motorové vozidlo je v zlom technickom stave, pričom v súčasnosti je nepojazdné. Správca zverejnil tento majetok,
majetku
a to osobné motorové vozidlo, a to z dôvodu, že ho dlžník uviedol v zozname majetku.
osobné motorové vozidlo zn. Ford GALAXY WGR, VIN: WF0GXXPSSG1G85612, rok výroby
2. Hnuteľná vec
300,- €
2001, EČ: KK265CL
Popis
stavu Osobné motorové vozidlo je v zlom technickom stave, pričom v súčasnosti je nepojazdné. Správca zverejnil tento majetok,
majetku
a to osobné motorové vozidlo, a to z dôvodu, že ho dlžník uviedol v zozname majetku.

K068359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudičová Miriama
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5202/89, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/276/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/276/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
V súlade s ust. § 167j ods. 3 ZKR v nadväznosti na ust. § 76 ods. 2 ZKR týmto oznamujem, že v konkurznej
podstate nie je žiadny majetok.

V Prešove dňa 07.09.2020

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K068360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Goroľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 710/25, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/164/2020 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/164/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Ivana Dlugošová, správca konkurznej podstaty dlžníka Dušan Goroľ, nar. 20.06.1961, bytom: Mlynská
710/25, 091 01 Stropkov, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
3Odk/164/2020, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a
nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1
ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné
zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklad veriteľa.
Veriteľ má nárok na náhradu 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 šetrenia v zmysle vyššie
uvedeného, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K068361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Dorinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarná 3049/1, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/162/2020 S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/162/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Katarína Duláková, správca majetku úpadcu Matúš Dorinec, nar. 05.07.1984, trvale bytom Jarná 3049/1,
058 01 Poprad, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Matúš Dorinec, IČO: 41881796, s miestom
podnikania Jarná 3049/1, 058 01 Poprad, týmto v súlade s ustanovením § 167j a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“), vyhotovil súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, vyjadrenia dlžníka zo
dňa 19.08.2020, dlžník je vlastníkom nasledovného majetku ktorý správca zapisuje do súpisu majetku všeobecnej
podstaty takto:

Typ majetku

Podstata

Iná majetková Všeobecná
hodnota
podstata

Súpisová
hodnota [EUR]

Názov

Obchodný podiel v spoločnosti Kovovýroba ŠIMI s.r.o., so sídlom Jarná 3049/1, 058 01
Poprad, IČO: 50888048, zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: 5.000,00
Sro, vložka č. 34671/P vo výške 100 %

JUDr. Katarína Duláková, správca

K068362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Janov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolná 460/3, 055 61 Jaklovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/537/2019-S2184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/537/2019
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 Košice I zo dňa 03.12.2019, sp. zn.: 31OdK/537/2019, bol vyhlásený́ konkurz na
majetok dlžníka: Tomáš Janov, nar. 08.01.1987, bytom Kostolná 460/3, 055 61 Jaklovce, podnikajúci pod
obchodným menom: Tomáš Janov, s miestom podnikania: Kostolná 460/3, 055 61 Jaklovce, IČO: 47680113
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 06.11.2015 (ďalej len „dlžník“), pričom predmetným uznesením
zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu spoločnosť Mgr. Peter Pihorňa, správca, so sídlom Námestie
Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 237/2019 zo dňa
09.12.2019 a nadobudlo právoplatnosť dňa 11.12.2019

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”) 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 predmetnom konaní bol v rámci ponukového konania
speňažovaný majetok dlžníka, v predmetnom konaní do kancelárie správcu nebola poslaná ani jedna ponuka.
Preto tento majetok v zmysle § 167p ods. 2 predmetný majetok prestáva podliehať konkurzu.

Ako správca majetku dlžníka Tomáš Janov, nar. 08.01.1987, bytom Kostolná 460/3, 055 61 Jaklovce po
zistení, 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 oznamujem,
že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 07.09.2020
Mgr. Peter Pihorňa, správca

K068363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emil Sipko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrog 77, 076 35 Svätá Mária
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/239/2020 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/239/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Popis
súpisovej
zložky
Pozemok
KN-C
Pozemok
KN-C

Popis
súpisovej
zložky

Druh
pozemku

Zastavaná 287
plocha
a
nádvorie
Záhrada
185

Popis
stavby

Súpisová
Katastrálne Číslo Parcelné Deň
Dôvod
Spoluvlastnícky
hodnota
územie
LV číslo
zapísania zapísania podiel
(EUR)
SR Stará
Hniezdne Hniezdne
74
273
7.9.2020 Majetok
10/720
100
Ľubovňa
dlžníka

Výmera
Štát Okres
(m2)

Obec

SR Stará
Hniezdne Hniezdne
Ľubovňa

Súpisné
Štát Okres
číslo

Obec

74

274

7.9.2020

Majetok
dlžníka

10/720

100

Súpisová
Katastrálne Číslo Na
Deň
Dôvod
Spoluvlastnícky
hodnota
územie
LV parcele zapísania zapísania podiel
(EUR)
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Majetok
dlžníka

10/720

250

K068364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Slama
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zombova 1303/37, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/208/2020 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/208/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Soňa Géciová, správca dlžníka: Jozef Slama, nar. 22.07.1986, bytom: Zombova 1303/37, 040 23 Košice,
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 súpis majetku všeobecnej podstaty
nasledovne:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

V Košiciach, 07.09.2020
JUDr. Soňa Géciová, správca

K068365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kanaloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 115/109, 044 74 Čečejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/213/2020, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/213/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Litvák ,CSc. Dargovská 3283/17, 075 01 T r e b i š o v , správca úpadcu: Martin Kanaloš,
narodený: 08.05.1984, bytom: Hlavná 115/109, 044 74 Čečejovce, zastúpený : Centrom právnej pomoci,
Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice , týmto v zmysle § 167v ods.1 ZKR oznamuje, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka k o n č í .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka z r u š u j e .

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trebišove ,07.09.2020
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K068366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kináč Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 320, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/227/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/227/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto
ustanovený správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka - Lukáš Kináč, nar. 05.09.1985, bytom: Malčice
320, 072 06 Malčice sp. zn.: 31OdK/227/2020.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Mgr. Richard Žolna, správca

K068367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudráč Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 1621 / 70, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/225/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/225/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto
ustanovený správca zverejňuje súpis všeobecnej podstaty dlžníka - Imrich Kudráč, nar. 17.04.1972, bytom: Nová
1621/70, 078 01 Sečovce, sp. zn.: 26OdK/225/2020.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

Mgr. Richard Žolna, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K068368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lőrinc Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 94 / 7, 076 37 Svinice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/216/2020 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/216/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Pavel Lőrinc, narodený: 29.06.1947, bytom: Nová
94/7, 076 37 Svinice, vzhľadom na skutočnosť, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ,
podľa ustanovenia §167v zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov,
týmto oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Pavel Lőrinc, narodený: 29.06.1947, bytom: Nová
94/7, 076 37 Svinice, sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Pavel Lőrinc, narodený: 29.06.1947, bytom: Nová 94/7, 076 37 Svinice, zrušuje.
JUDr. František Kočka, správca

K068369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buksár Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurská 853 / 20, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/243/2020 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/243/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SKP dlžníka oznamuje, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

K068370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kináč Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 320, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/227/2020 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/227/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr ako v základnej prihlasovacej dobe, tak na prihlášku sa síce
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
V súlade s uvedeným ustanovením týmto správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Lukáš Kináč, nar.
05.09.1985, bytom: Malčice 320, 072 06 Malčice, sp. zn.: 31OdK/227/2020, zverejňuje v Obchodnom vestníku, že
došlo k zápisu doleuvedenej pohľadávky doručenej do elektronickej schránky správcu dňa 26.08.2020, teda
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

InvestCapital LTD
The Hub, Suite E101, Triq Sant‘ Andrija
SGN1612 San Gwann
Malta
SUMA (celkom): 306.99,- Eur

K068371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Zábražná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 1040/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/240/2020, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/240/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Milan Polončák, PhD., správca dlžníka: Mária Zábražná, nar. 29.10.1947, bytom Bernolákova 1040/4, 052 01
Spišská Nová Ves týmto, v súlade s ustanovením §167l ods.3 v spojení s ustanovením § 28 ods.3 zákona
č.7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola dňa 02.09.2020 doručená správcovi prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35724803, s celkovou prihlásenou sumou vo
výške 1986,05 EUR a táto bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K068372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Eliašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valaliky -, 044 13 Valaliky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/132/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I

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

Deň vydania: 10.09.2020

30OdK/132/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty – oprava zverejnenia v Obchodnom vestníku č. 112/2020 dňa 12.06.2020
Uznesením Okresného súdu Košice I, č.k. 30OdK/132/202019 zo dňa 15.04.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Emília Eliašová, nar. 15.04.1967, bytom Valaliky, 044 13 Valaliky.
Súpis všeobecnej podstaty bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 112/2020 zo dňa 12.06.2020.
JUDr. Juraj Biroš, správca konkurznej podstaty dlžníka: Emilia Eliašová, nar. 15.04.1967, bytom: Valaliky, 044
13 Valaliky, týmto zverejňuje opravu súpisovej hodnoty v súpisovej položke č. 18 na základe Znaleckého
posudku č. 22/2020, znalca: Ing. Bc. Tichomír Bucsko, Veľké Raškovce 30, 076 75 Oborín.
P.
č.
18.

Druh
pozemku
Orná
pôda

Výmera
v m2
59059

Okres

Obec

Košice – Okolie

Perín Chym

Kat.
Územie

Číslo
LV

Číslo
parcely

Spoluvl.
pod. dlž.

Súpis.
hodn.

Perín

2072

1559/4

1/4

4929,95

V Košiciach, 07.09.2020
JUDr. Juraj Biroš, správca

K068373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Biskup Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poničanova 168 / 10, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/342/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/342/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Miroslav Biskup, narodený: 11.08.1966, bytom: Poničanova 168/10,
040 17 Košice, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn.: 30OdK/342/2019, 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:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 776 005, v
celkovej sume 148,17 eur,
ktoré boli u správcu prihlásené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, boli zapísané do
zoznamu pohľadávok.

K068374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudašová Mária, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bielocerkevská 830 / 4, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Demeter
Sídlo správcu:
Kyjevská 13, 048 01 Rožňava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/237/2020 S1997
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/237/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167q ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky č. 1
patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Košice I, č.k. 32OdK/237/2020, na
majetok úpadcu Mgr. Mária Rudašová:
Osobné motorové vozidlo – Opel Zafira, VIN: W0L0TGF7532193487, Druh (typ): osobné, rok výroby: 2003,
zistené závady neznáme, EČV: KE5884ME, miesto kde sa hnuteľná vec nachádza: Prešov, súpisová hodnota
400 EUR.
Vozidlo je dočasne vyradené z evidencie do 9.7.2023.
Vozidlo je podľa vyjadrenia úpadcu opotrebované, na vozidle sú podľa vyjadrenia úpadcu nasledovné závady:
pokazený štartér, čerpadlo, batéria. Vozidlo sa podľa vyjadrenia Dlžníka nachádza u: Dominik Vico, Prešov.

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 auta a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK59 0900 0000 0005
1169 4796 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 na adresu správcu: JUDr. Radoslav Demeter, správca
konkurznej podstaty, Kyjevská 13, 048 01 Rožňava.
1.4
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
1.5
Auto sa nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“. Správca nezodpovedá za právne vady, ktoré mohli byť
spôsobené poskytnutím nesprávnych údajov od Dlžníka, ani za vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za
ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých ich častí.
1.6
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva vozidla v príslušnej evidencii vozidiel znáša
nadobúdateľ vozidla.

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

2.1
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
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ponuky zašle záujemca fotokópiu výpisu z Obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie
IČ DPH - ak bolo pridelené).

2.2

Označenie predmetu kúpy.

2.3

Návrh ceny (odplaty).

2.4 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.

2.5
Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou a musí byť predložená v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie č.k. 32OdK/237/2020– „NEOTVÁRAŤ“

III. VYHODNOTENIE PONÚK:
3.1
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo 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 neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok. Víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na
predmet ponuky.
3.5 Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZoKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade zrealizovania tohto práva oprávnenou
osobou záloha na kúpnu cenu sa úspešnému účastníkovi vráti do 10 kalendárnych dní od zrealizovania tohto
práva oprávnenou osobou.
3.6
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako
prvá.
3.7 V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka, správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo
ponuku odmietnuť a vyhlásiť II. kolo ponukového konania.
3.8 V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50% zo zloženej finančnej zábezpeky, ktorá v tomto
prípade prepadne v prospech konkurznej podstaty. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku
zálohu zloženú záujemcom.

JUDr. Radoslav Demeter správca konkurznej podstaty
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K068375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudašová Mária, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bielocerkevská 830 / 4, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Demeter
Sídlo správcu:
Kyjevská 13, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/237/2020 S1997
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/237/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167q ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 1. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky č. 1
patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Košice I, č.k. 32OdK/237/2020, na
majetok úpadcu Mgr. Mária Rudašová:
Osobné motorové vozidlo – Renault Mégane, VIN: VF1BA0E0515411227, Druh (typ): Sedan, Farba: Zelená
tmavá, rok výroby: 1996, EČV: KE543DR, súpisová hodnota 200 EUR.
Vozidlo je od 19.2.2019 odhlásené.
Vozidlo je podľa vyjadrenia úpadcu opotrebované, stav závad neznámy, počet km podľa vyjadrenia úpadcu okolo
300.000 km. Vozidlo sa podľa vyjadrenia Dlžníka nachádza u Petra Kozinová, Hrčeľ.

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 auta a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK59 0900 0000 0005
1169 4796 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 na adresu správcu: JUDr. Radoslav Demeter, správca
konkurznej podstaty, Kyjevská 13, 048 01 Rožňava.
1.4
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
1.5
Auto sa nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“. Správca nezodpovedá za právne vady, ktoré mohli byť
spôsobené poskytnutím nesprávnych údajov od Dlžníka, ani za vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za
ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých ich častí.
1.6
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva vozidla v príslušnej evidencii vozidiel znáša
nadobúdateľ vozidla.

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI
2.1
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
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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).
2.2

Označenie predmetu kúpy.

2.3

Návrh ceny (odplaty).

2.4 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.
2.5
Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou a musí byť predložená v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie č.k. 32OdK/237/2020– „NEOTVÁRAŤ“

III. VYHODNOTENIE PONÚK:
3.1
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo 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 neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok. Víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu na
predmet ponuky.
3.5 Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZoKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto
neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade zrealizovania tohto práva oprávnenou
osobou záloha na kúpnu cenu sa úspešnému účastníkovi vráti do 10 kalendárnych dní od zrealizovania tohto
práva oprávnenou osobou.
3.6
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako
prvá.
3.7 V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka, správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo
ponuku odmietnuť a vyhlásiť II. kolo ponukového konania.
3.8 V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50% zo zloženej finančnej zábezpeky, ktorá v tomto
prípade prepadne v prospech konkurznej podstaty. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku
zálohu zloženú záujemcom.

JUDr. Radoslav Demeter správca konkurznej podstaty
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K068376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Bachratý, nar. 21.09.1979
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurská 886 / 19, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 162 877
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/366/2018 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/366/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Richard Bachratý, narodený:
21.09.1979, bytom: Kurská 886/19, 040 22 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Richard Bachratý EAGLE PUBLICITY, s miestom podnikania: Kurská 19, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 40 162 877, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.05.2003, 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
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty.

K068377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Bachratý, nar. 21.09.1979
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kurská 886 / 19, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 162 877
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/366/2018 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/366/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice, správca dlžníka Richard Bachratý, narodený:
21.09.1979, bytom: Kurská 886/19, 040 22 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Richard Bachratý EAGLE PUBLICITY, s miestom podnikania: Kurská 19, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 40 162 877, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.05.2003, 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
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.

K068378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nálepka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradky 153 / 2, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu:
Holubyho 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/534/2018 S1198
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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26OdK/534/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Ján Korčmároš, sídlo kancelárie: Holubyho 14, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Ján Nálepka, narodený: 26.03.1982, bytom: Záhradky 153/2, 053 11 Smižany, konkurzné konanie
vedené na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26OdK/534/2018, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
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