Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

K025913
Spisová značka: 27K/25/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, Bratislava, IČO: 42 499 500, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Expados s. r. o.,
so sídlom Stará Vajnorská 4, Bratislava, IČO: 47 091 118
rozhodol
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 25.5.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K025914
Spisová značka: 27K/25/2021
Oznámenie o termíne pojednávania
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, Bratislava, IČO: 42 499 500, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Expados s. r. o.,
so sídlom Stará Vajnorská 4, Bratislava, IČO: 47 091 118, upovedomuje veriteľov označených v návrhu na
vyhlásenie konkurzu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 851 04 Bratislava
o určení termínu pojednávania a predvoláva dlžníka: Expados s. r. o., so sídlom Stará Vajnorská 4, Bratislava, IČO:
47 091 118, na pojednávanie určené na deň

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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21.07.2021 o 11:00 hod.
------------------------------------------------na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 101
Okresný súd Bratislava I dňa 27.5.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K025915
Spisová značka: 4OdK/104/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivan Radič, nar. 04.02.1991, trvale bytom
Jánošíkova 255/40, 980 55 Klenovec, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská
Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Klenovec.

Vyhlasuje konkurz na majetok: Ivan Radič, nar. 04.02.1991, trvale bytom Jánošíkova 255/40, 980 55

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1612.

Ustanovuje správcu: Mgr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.:

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
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K025916
Spisová značka: 4OdK/102/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Imrich Bodnár, nar. 02.12.1958, trvale bytom
Poštová 1317/91, 982 01 Tornaľa, podnikajúci pod obchodným menom: Imrich Bodnár, Južná 5, 982 01 Tornaľa,
IČO: 10902694, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO:
30 798 841, Kancelária Žilina, so sídlom P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok: Imrich Bodnár, nar. 02.12.1958, trvale bytom Poštová 1317/91, 982 01
Tornaľa, podnikajúci pod obchodným menom: Imrich Bodnár, Južná 5, 982 01 Tornaľa, IČO: 10902694.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S512.

Ustanovuje správcu: JUDr. Vladimír Nosko, so sídlom kancelárie SNP 33, 99001 Veľký Krtíš, zn.:

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K025917
Spisová značka: 4OdK/103/2021

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Nataša Mátéová, nar. 25.11.1969, trvale bytom
Hodejov 225, 980 31 Hodejov, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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I.
Hodejov.

Vyhlasuje konkurz na majetok: Nataša Mátéová, nar. 25.11.1969, trvale bytom Hodejov 225, 980 31

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

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

Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.05.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K025918
Spisová značka: 5K/11/2019
Okresný súd Banská Bystrica Uznesením č. k. 5K/11/2019 - 250 zo dňa 03. 05. 2021 povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO: 42 499 500 so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške 15.905,70 Eur, zapísaných v
zozname prihlásených pohľadávok vedených ustanoveným správcom konkurznej podstaty pod poradovým číslom 9/1
-9/5 v konkurznom konaní úpadcu RealCo s.r.o. „v konkurze“, IČO: 51 926 458, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984
01 Lučenec, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 35264/S.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 05. 2021.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.05.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K025919
Spisová značka: 5K/12/2019
Okresný súd Banská Bystrica Uznesením č. k. 5K/12/2019-346 zo dňa 03. 05. 2021 potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa - Slovenská republika Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica,
na nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, v
rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške 14.577,75 Eur, zapísaných v zozname prihlásených pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vedených ustanoveným správcom konkurznej podstaty pod poradovým číslom 9 - 22, 24 - 28, v konkurznom konaní
úpadcu - RENTAL PARTNER, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 724 432, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská
Bystrica, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke číslo 12525/S.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 05. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.05.2021
Mgr. Stanislava Siráňová, vyšší súdny úradník
K025920
Spisová značka: 1K/38/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Ján Krahulec nar.
05.03.1974, trvale bytom Banícka 11/118, 991 22 Bušince, o návrhu správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Tomáša Kohúta, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen,
značka správcu S1254 z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.05.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K025921
Spisová značka: 4K/17/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRANSMEDIC SLOVAKIA,
s.r.o., so sídlom Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982, správcom ktorého je JUDr. Marína Gallová,
so sídlom kancelárie Jilemnického 30, 036 01 Martin, značka správcu S1486, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky
Karkó s.r.o., so sídlom Obchodná 8985/5A, 010 08 Žilina, IČO: 50 158 121, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Karkó s.r.o., so sídlom Obchodná 8985/5A, 010 08 Žilina, IČO: 50 158 121 do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653 pri pohľadávke vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 53/ 436 vo výške 7 544
970,26 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.05.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
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K025922
Spisová značka: 2K/12/2020
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Slovenská republika - Daňový úrad Banská
Bystrica, Nová 13, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka Mix Design, s.
r. o., so sídlom 985 31 Trebeľovce 39, IČO: 31 370 152, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 21102/S, takto
rozhodol
Z a s t a v u j e konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka Mix Design, s. r. o., so sídlom 985 31 Trebeľovce
39, IČO: 31 370 152
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka 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 Banskej Bystrici písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.05.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K025923
Spisová značka: 2K/51/2011
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KOVOHRON, výrobné
družstvo, Zvolen, so sídlom Pod Strážou 3/223,
960 01 Zvolen, IČO: 31 581 196, správcom konkurznej
podstaty ktorého je JUDr. Tomáš Kohút, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Tomáša Kohúta, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28,
960 01 Zvolen.
II. U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť novému
správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový správca
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III. Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na
deň 06. 07. 2021 o 10.15 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203, 1. poschodie Okresného súdu
Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
Otvorenie schôdze veriteľov
2.
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
3.
Záver
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.05.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K025924
Spisová značka: 2K/64/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Mgr. Gabriela Šubertová,
nar. 03. 05. 1979, bytom 974 04 Banská Bystrica, Šalgotarjánska 5207/2, správcom konkurznej podstaty ktorého je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Eva Háberová, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, takto
rozhodol
I. O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Evu Háberovú, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen.
II. U k l a d á odvolanému správcovi p o v i n n o s ť do 30 dní od ustanovenia nového správcu predložiť
novému správcovi podrobnú správu o svojej činnosti a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III. Z v o l á v a schôdzu veriteľov podľa § 42 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) na
deň 06. 07. 2021 o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v pojednávacej miestnosti č. 203, 1. poschodie Okresného súdu
Banská Bystrica, Skuteckého 28, s nasledovným programom:
1.
2.
3.
Poučenie:

Otvorenie schôdze veriteľov
Schválenie návrhu na ustanovenie nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR
Záver

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie n i e j e prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.05.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K025925
Spisová značka: 26K/55/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Sabol, narodený
19.11.1975, bytom J. Wolkera 2199/16, 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpený advokátom JUDr. Martinom Čemanom,
so sídlom: Letná 45, 052 01 Spišská Nová Ves, o návrhu správcu podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu: S1731, na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol

O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01
Košice, zn. správcu: S1731.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 21.5.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K025926
Spisová značka: 26K/10/2021

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FINA DIAMONDS s.r.o., Hrnčiarska 12, 040 01 Košice Staré Mesto, IČO: 46 287 035, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a navrhovateľa, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil
nasledujúce nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 12.05.2021:
- Doložil Zoznam záväzkov v súlade s ust. § 5 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Doložil poznámky k riadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej ku 31.12.2019 v súlade s ust. §
17 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn.: 26K/10/2021 v potrebnom počte rovnopisov vo vyššie stanovej
lehote.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 ods. 1 ZKR).
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR)
Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to
neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania. (§ 203a ods. 3 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 25.5.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K025927
Spisová značka: 26K/11/2021

Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: TEREMTETE s. r. o. v likvidácii, so sídlom: Hlavná 310/87, 044
15 Nižná Myšľa, IČO: 51 822 008, v mene ktorého koná likvidátor: Miroslav Iván, Hlavná 310/87, 044 15 Nižná
Myšľa, o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu takto
rozhodol

I.

Návrh o d m i e t a .

II.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vrátiť preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu
navrhovateľovi: TEREMTETE s. r. o. v likvidácii, so sídlom: Hlavná 310/87, 044 15 Nižná Myšľa, IČO: 51 822 008, v
sume 500,- EUR, vedený pod položkou denníka D18-4/2021, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 27.5.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K025928
Spisová značka: 31OdK/70/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Nikoleta Nagyová, nar. 08.03.1992, bytom Rákocziho
230/17, 945 01 Komárno, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Nikoleta Nagyová, nar. 08.03.1992, bytom Rákocziho 230/17,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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945 01 Komárno.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu JUDr. Roman Nagy, so sídlom kancelárie Akademická 4, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S1410.
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 17.05.2021 vedený pod položkou registra D14 379/2021, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 27.5.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K025929
Spisová značka: 31OdK/71/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Andrea Viczenová, nar. 12.02.1970, bytom Hlavná 223/30,
946 14 Zemianska Olča, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Andrea Viczenová, nar. 12.02.1970, bytom Hlavná 223/30, 946
14 Zemianska Olča.
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 (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 17.05.2021 vedený pod položkou registra D14 375/2021, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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preddavok 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,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.5.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K025930
Spisová značka: 31OdK/72/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ing. Jozef Sobek, nar. 23.09.1974, bytom Sídl. M. Corvina
1961/37, 932 01 Veľký Meder, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Ing. Jozef Sobek, nar. 23.09.1974, bytom Sídl. M. Corvina
1961/37, 932 01 Veľký Meder.
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. Aneta Ponesz, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zn.
správbcu: S1321.
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IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, 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 19.05.2021 vedený pod položkou registra D14 385/2021, 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.
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Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
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Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.5.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K025931
Spisová značka: 31OdK/73/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ján Plecho, nar. 12.12.1977, bytom Patince 169, 946 39
Patince, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, so sídlom Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol

I.
Patince.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Ján Plecho, nar. 12.12.1977, bytom Patince 169, 946 39

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Podunajská konkurzná k. s., so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána, zn.
správcu: S1645.
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 19.05.2021 vedený pod položkou registra D14 388/2021, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia 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,
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 27.5.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K025932
Spisová značka: 23OdS/3/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Baltová, narodená 13.03.1956, bytom 935 75 Ipeľský
Sokolec 70, právne zastúpený: Mgr. Zuzana Gregáňová, advokát so sídlom: Dopravná 2439/6, 934 01 Levice, IČO:
42 416 752, o oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom, takto
rozhodol

I.
veriteľmi.

Poskytuje dlžníkovi Mária Baltová, nar. 13.03.1956, bytom 935 75 Ipeľský Sokolec 70, ochranu pred

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.

Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Ďuran, S 1409, so sídlom kancelárie: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.

IV.
Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500,00 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia
výzvy správcu na zaplatenie preddavku.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o začatí insolvenčného konania
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.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti 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).
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa
bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie (§168b ods. 1 ZoKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe (§ 168b
ods. 2 ZoKR).
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZoKR).
Ak dlžník ani do siedmych dní od doručenia výzvy správcu nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania, správca to oznámi v Obchodnom vestníku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí (§ 168a ods. 3 veta druhá a tretia ZoKR).
Ak ZoKR 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 ZoKR).
Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd
konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZoKR).
Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. (§ 171c ods.
2 ZoKR).
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 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 zákona č.
160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Nitra dňa 27.5.2021
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K025933
Spisová značka: 23OdK/85/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľudovít Mészáros, narodený 01.05.1960, bytom 940 02
Nové Zámky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom: Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ľudovít Mészáros, narodený 01.05.1960, bytom 940 02 Nové

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III. Ustanovuje správcu: Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., S 1629, so sídlom kancelárie: Farská 31, 949 01
Nitra.
IV. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy však
nemôžu vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, 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 24.05.2021 vedený pod položkou registra D14 - 434/2021, 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.
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.5.2021
JUDr. Jana Coboriová, sudca
K025934
Spisová značka: 23K/4/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - likvidátora: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom:
Farská 33, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: COLNICO, s. r. o., IČO: 31 450 679, so
sídlom: 956 04 Nitrianska Blatnica 240, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka: COLNICO, s. r. o., IČO: 31 450 679, so sídlom: 956 04 Nitrianska Blatnica
240.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.5.2021
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K025935
Spisová značka: 28OdK/85/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : František Čambal, nar. 06.08.1960, bytom Jirásková
2317/23B, 940 02 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
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : František Čambal, nar. 06.08.1960, bytom Jirásková 2317/23B,
940 02 Nové Zámky.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Ing. Jana Fulopová, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, značka
správcu 1431.
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
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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 24.05.2021 vedený pod položkou registra D14 - 437/2021, 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
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a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.5.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
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K025936
Spisová značka: 28OdS/3/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľky - dlžníčky : Adela Fridrichová, nar. 10.11.1949, bytom Krivá 921/16,
941 31 Dvory nad Žitavou, právne zastúpený: Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o. so sídlom
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 813 401, o oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom, takto
rozhodol
I.
Súd poskytuje dlžníčke Adela Fridrichová, nar. 10.11.1949, bytom Krivá 921/16, 941 31 Dvory nad
Žitavou, ochranu pred veriteľmi.
II.
Súd 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.
Súd ustanovuje správcu: JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 9, 949 01
Nitra, značka správcu: 1208.
IV.
Dlžníčka je povinná zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500,00 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia
výzvy správcu na zaplatenie preddavku.
V.
Súd ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o začatí insolvenčného konania
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.
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).
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa
bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie (§168b ods. 1 ZoKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe (§ 168b
ods. 2 ZoKR).
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZoKR).
Ak dlžník ani do siedmych dní od doručenia výzvy správcu nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania, správca to oznámi v Obchodnom vestníku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí (§ 168a ods. 3 veta druhá a tretia ZoKR).
Ak ZoKR 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 ZoKR).
Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd
konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZoKR).
Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. (§ 171c ods.
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2 ZoKR).
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 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 zákona č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Nitra dňa 27.5.2021
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K025937
Spisová značka: 32K/46/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: City Projects, s.r.o., so sídlom
Bratislava, Betliarska č. 12, IČO: 44116390, ktorého správcom je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.,
so sídlom kancelárie Nitra, Štúrova č. 22, IČO: 44088833, o odvolaní správcu takto
rozhodol

Súd o d v o l á v a Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Nitra, Štúrova č. 22,
IČO: 44088833, z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.5.2021
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K025938
Spisová značka: 3OdK/100/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Vladimír Gábor, nar. 02.06.1984,
Hviezdoslavova 246/92, 059 16 Hranovnica, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Gábor, IČO:
41661401, s miestom podnikania Hviezdoslavova 246/92, 05916 Hranovnica, zastúpený Centrom právnej pomoci kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: JUDr. Ivana Gaľová, so
sídlom kancelárie Jarková 14, Prešov 080 01, IČO: 51638932, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka,
takto
rozhodol
opravuje sídlo správcu uvedené v II. a X. výroku uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 3OdK/100/2021-19 zo dňa
07.05.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 13.05.2021 tak, že správne má znieť „Jarková 14,
Prešov 080 01“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
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V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 24.5.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K025939
Spisová značka: 3OdK/114/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Gállová, nar. 15.04.1969, 082 33 Hrabkov,
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: Jana Gállová, nar. 15.04.1969, 082 33 Hrabkov,

II.
43555489,

ustanovuje: Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad, 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:
Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 43555489, 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. 345/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 27.5.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K025940
Spisová značka: 3OdK/115/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Oračko, nar. 29.06.1987, 059 93 Podhorany 34, v
minulosti podnikajúci pod obchodným menom Peter Oračko, IČO: 43849024, s miestom podnikania 05993
Podhorany 88, 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: Peter Oračko, nar. 29.06.1987, 059 93 Podhorany 34,

II.

ustanovuje: Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, Bardejov 085 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:
Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, Bardejov 085 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.349/2021.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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Okresný súd Prešov dňa 27.5.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K025941
Spisová značka: 3OdK/116/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrej Hangurbadžo, nar. 19.07.1974, 100 Podhorany
05993, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Andrej Hangurbadžo, IČO: 43561446, s miestom podnikania
059 93 Podhorany 100, 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: Andrej Hangurbadžo, nar. 19.07.1974, 100 Podhorany 059 93,

II.
50120727,

ustanovuje: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, Prešov 080 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. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, Prešov 080 01, IČO: 50120727, 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.350/2021.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 27.5.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K025942
Spisová značka: 5OdK/117/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Tancoš, nar. 20.12.1987, trvale bytom Lesná
379/17, 094 12 Vechec zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
12 Vechec,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Štefan Tancoš, nar. 20.12.1987, trvale bytom Lesná 379/17, 094

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1, 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 357/2021.
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
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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
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 27.5.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
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K025943
Spisová značka: 5OdK/118/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Papuľák, nar. 16.04.1994, trvale bytom
Palárikova 1612/11, 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: Ladislav Papuľák, nar. 16.04.1994, trvale bytom Palárikova
1612/11, 069 01 Snina,
II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka č. 356/2021.
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
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podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 27.5.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
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K025944
Spisová značka: 2K/5/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s.; IČO: 31 320 155, so
sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TOCKER TRADE,
s.r.o., so sídlom Sedmokráskova 1845/6, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 36 490 555, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi TOCKER TRADE, s.r.o., so sídlom Sedmokráskova 1845/6, Bratislava mestská časť Ružinov 821 01, IČO: 36 490 555.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Prešov dňa 26.5.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025945
Spisová značka: 1K/23/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ATN Invest s.r.o., so sídlom Zámocká
1542/121, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 903 638, správcom ktorého je JUDr. Miloš Hnat, so sídlom kancelárie
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Stele Wildeovej, so sídlom kancelárie Konštantínova 6, 080 01 Prešov paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 2.300,-EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 26.5.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K025946
Spisová značka: 1K/22/2020
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
B-NET, a.s. v konkurze, so
sídlom Štefánikova 8, 058 01 Poprad, IČO: 45 507 775, správcom ktorého je JUDr. Daniel Fink, so sídlom kancelárie
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Danielovi Finkovi, so sídlom kancelárie Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné paušálnu odmenu za
výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 6.600,-EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 25.5.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K025947
Spisová značka: 3OdS/1/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Pavúk, nar. 20.01.1961, Hervartov 52, 086 22
Hervartov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Pavúk - Pav-print, IČO: 10661921, s miestom
podnikania 08622 Hervartov 52, právne zastúpený: JUDr. Ingrid Kovalčuková, advokátka so sídlom kancelárie
Štúrova 22, 040 01 Košice, IČO: 10826271, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol

I.
p o s k y t u j e dlžníkovi: Vladimír Pavúk, nar. 20.01.1961, Hervartov 52, 086 22 Hervartov, ochranu
pred veriteľmi,
II.
Prešov,

u s t a n o v u j e správcu: JUDr. Peter Novosad, LL.M., so sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01

III.
u k l a d á dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu,
IV.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
V.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych zahraničných
veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej
únie ako v Slovenskej republike, o poskytnutí ochrany pred veriteľmi spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením
konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť oznámi v Obchodnom vestníku,
čím sa konanie končí (§168a ods. 3 ZKR).
Podľa § 168b ods. 1 ZKR, poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči
dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Ak súd určí
splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie.
Podľa § 168b ods. 2 ZKR, dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať
dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže
uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane
ustanovenia o opakovanej dražbe.
Podľa § 168b ods. 3 ZKR, účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred
veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa
tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom
vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia.
Podľa 199 ods. 9 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.

Okresný súd Prešov dňa 27.5.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K025948
Spisová značka: 1K/83/2015
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Rastislav Šafranko, nar.
23.02.1978, bytom Arm. gen. Svobodu 6461/42, 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Michal Jakubek, so
sídlom kancelárie Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou o návrhu Zuzana Gregová, nar. 17.04.2001, bytom
L. Novomeského 10, 080 01 Prešov na vstup do konkurzného konania, uznesením 1K/83/2015-587 zo dňa
26.04.2021
I.
pripustil vstup Zuzana Gregová, nar. 17.04.2001, bytom L. Novomeského 10, 080 01 Prešov do
konkurzného konania úpadcu namiesto pôvodného veriteľa Ing. Jozef Bednár, nar. 02.07.1980, bytom Sabinovská
29, 080 01 Prešov v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 140.130,48 EUR.
II.
pripustil vstup Zuzana Gregová, nar. 17.04.2001, bytom L. Novomeského 10, 080 01 Prešov do
konkurzného konania úpadcu namiesto pôvodného veriteľa Rastislav Karabinoš, nar. 06.08.1982, bytom
Prostějovská 5, 080 01 Prešov v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 139.274,05 EUR.
III.
pripustil vstup Zuzana Gregová, nar. 17.04.2001, bytom L. Novomeského 10, 080 01 Prešov do
konkurzného konania úpadcu namiesto pôvodného veriteľa Zuzana Gregová st., nar. 26.10.1976, bytom L.
Novomeského 10, 080 01 Prešov v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 51.851,88 EUR.
IV.
pripustil vstup Zuzana Gregová, nar. 17.04.2001, bytom L. Novomeského 10, 080 01 Prešov do
konkurzného konania úpadcu namiesto pôvodného veriteľa Peter Keruľ, nar. 24.10.1979, bytom Matice Slovenskej 7,
082 21 Veľký Šariš v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 75.200,52 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.05.2021

Okresný súd Prešov dňa 27.5.2021
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K025949
Spisová značka: 2OdK/77/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Hopková Macejová, nar. 30.05.1975, Mirka
Nešpora 4878/21, 080 01 Prešov, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Katarína Macejová, IČO: 52 106
284, s miestom podnikania Mirka Nešpora 4878/21, 080 01 Prešov, 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: Katarína Hopková Macejová, nar. 30.05.1975, Mirka Nešpora
4878/21, 080 01 Prešov,
II.
ustanovuje: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce,
IČO: 17 145 538,
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III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate prihlásili v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, IČO: 17 145 538,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa
17.05.2021 pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 343/2021.
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
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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 27.5.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025950
Spisová značka: 2OdK/78/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Igor Jarka, nar. 11.03.1975, trvale bytom 093 01 Čičava
209, 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: Igor Jarka, nar. 11.03.1975, trvale bytom 093 01 Čičava 209,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1, 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
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neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066 01 Humenné, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 19.05.2021 pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 353/2021.
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.
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Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 27.5.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K025951
Spisová značka: 38OdK/102/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Martin Zelezka, nar. 29.03.1980, trvale bytom
Západná 2468/8, 911 08 Trenčín, podnikajúci pod obchodným meno Martin Zelezka s miestom podnikania Západná
2468/8, 911 08 Trenčín, IČO 41 793 790, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Martin Zelezka, nar. 29.03.1980, trvale bytom Západná 2468/8, 911 08
Trenčín, podnikajúci pod obchodným meno Martin Zelezka s miestom podnikania Západná 2468/8, 911 08 Trenčín,
IČO 41 793 790.
II. Ustanovuje správcu Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO 47 236
329, značka správcu S1571.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
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2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Správcovský
dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO 47 236 329, značka správcu S1571,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod
položkou reg. D14 236/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
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pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 26.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K025952
Spisová značka: 38OdK/104/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ľubomír Kornhauser, nar. 28.08.1977, trvale bytom Čsl.
Armády 334/20, 907 01 Myjava, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ľubomír Kornhauser, nar. 28.08.1977, trvale bytom Čsl. Armády 334/20, 907
01 Myjava.
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II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1265.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Martin Berec
so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 239/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
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prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 26.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K025953
Spisová značka: 38OdK/106/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Jozef Ďurica, nar. 15.05.1982, trvale bytom
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Rozkvet 4480/198, 017 01 Považská Bystrica, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Nitre so sídlom Štefánikova trieda 26, 949 03 Nitra, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jozef Ďurica, nar. 15.05.1982, trvale bytom Rozkvet 4480/198, 017 01
Považská Bystrica.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1070.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Peter Frajt
so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 238/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
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Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

57

Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Trenčín dňa 26.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K025954
Spisová značka: 40R/1/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa FeMaDa, s.r.o. so sídlom 018 13 Papradno 511, IČO
36 301 469, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka FeMaDa, s.r.o. so sídlom 018 13 Papradno 511, IČO 36
301 469, takto
rozhodol
Začína sa reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi FeMaDa, s.r.o. so sídlom 018 13 Papradno 511, IČO 36 301 469.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 27.5.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025955
Spisová značka: 38K/27/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť ECOSINPLAST,
s .r. o. v konkurze, so sídlom Zlatovská cesta 27, 911 05 Trenčín, IČO 34 134 093, ktorého správcom je JUDr. Peter
Frajt so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1070, o odvolaní
správcu, takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Peter Frajt so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1070.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 26.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K025956
Spisová značka: 38K/11/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti M.A.A.C. Slovakia s.r.o. so sídlom
Lipová 8, 972 51 Handlová, IČO 36 341 312, práv. zast. bnt attorneyes-at-law, s.r.o. so sídlom Cintorínska 7, 811 08
Bratislava, IČO 35 886 978, o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
M.A.A.C. Slovakia s.r.o. so sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová, IČO 36 341 312, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje malý konkurz na majetok dlžníka M.A.A.C. Slovakia s.r.o. so sídlom Lipová 8, 972 51
Handlová, IČO 36 341 312.
II.
Ustanovuje správcu JUDr. Viliam Vaňko so sídlom kancelárie Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, značka správcu S294.
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III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania
pohľadávok a lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších troch kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť predložiť súdu bezodkladne po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok
zoznam pohľadávok a následne zmeny v doručenom zozname pohľadávok priebežne oznamovať súdu predložením
jeho úplného znenia s uvedením dátumu jeho vyhotovenia (§ 31ods. 3 ZKR).
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Vyhlásením konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 106c
ods. 3 ZKR).
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.
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.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
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poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 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).
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).
Okresný súd Trenčín dňa 27.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K025957
Spisová značka: 40OdK/104/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Lukáš Šlesarik, nar. 12.03.1984, trvale bytom 018 41
Dubnica nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Lukáš Šlesarik, nar. 12.03.1984, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka
správcu S1559.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

61

Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Mgr. Martin Hurtiš
so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 235/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
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rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
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zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 27.5.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025958
Spisová značka: 40OdK/106/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Denisa Radič, rod. Vicenová, nar. 14.11.1987, trvale bytom
018 54 Kameničany 101, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Denisa Radič, rod. Vicenová, nar. 14.11.1987, trvale bytom 018 54
Kameničany 101.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Martina Poláčková so sídlom kancelárie Švermova 23, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1691.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Martina
Poláčková so sídlom kancelárie Švermova 23, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 241/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
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a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
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dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 27.5.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K025959
Spisová značka: 28K/16/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Eterno real s.r.o., so
sídlom Dechtice 566, 919 53 Dechtice, IČO: 47 167 297, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 31738/T, správcom ktorého je: JUDr. Nikoleta Zajko, so sídlom kancelárie Hlavná ul. č. 45, 931
01 Šamorín, zapísaný v zozname správcov pod č. S 1663, o návrhu na vstup veriteľa do konkurzného konania, takto
rozhodol
Súd p o v o ľ u j e v s t u p nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814
99 Bratislava 1, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica v rozsahu pohľadávok vo výške 9.701,80 Eur, vedené v zozname veriteľov pod
č. 13/2 až 13/6.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
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V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.05.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K025960
Spisová značka: 28K/10/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FEED TRADE, s.r.o.,
Komárňanská 47/31, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36 785 059, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 20151/T správcom ktorého je: JUDr. Martin Jacko, so sídlom kancelárie: Dvořákovo
nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, značka správcu: S 1483, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e p r e v o d pohľadávky z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974
01 Banská Bystrica, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 3.917.774,21 Eur, vedené v zozname veriteľov pod č. 66, 94-104 a 128.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 21.05.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K025961
Spisová značka: 26OdK/105/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Sárközi, narodený 06.07.1963, trvale bytom 930 16
Vydrany, podnikajúceho pod obchodným menom Juraj Sárközi, IČO: 41 394 828, s miestom podnikania 930 16
Vydrany 126, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 18.09.2006, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so
sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o
vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Juraj Sárközi, narodený 06.07.1963, trvale bytom 930 16
Vydrany.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava,
IČO: 42 359 023, značka správcu: S1634.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
19.05.2021, vedený pod položkou registra 249/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.05.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K025962
Spisová značka: 26OdK/106/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Halenár, narodený 13.02.1971, trvale bytom Ulica
Topoľová 4334/67, 917 05 Trnava - Modranka, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Halenár, narodený 13.02.1971, trvale bytom Ulica
Topoľová 4334/67, 917 05 Trnava - Modranka.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046
966, značka správcu: S1477.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
19.05.2021, vedený pod položkou registra 255/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.05.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K025963
Spisová značka: 26OdK/107/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Erik Náhlik, narodený 08.03.1994, trvale bytom 908 51
Holíč, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária
CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Erik Náhlik, narodený 08.03.1994, trvale bytom 908 51 Holíč.
II.
Ustanovuje správcu: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 5, 917 01 Trnava,
IČO: 35 959 665, značka správcu: S1131.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
19.05.2021, vedený pod položkou registra 256/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
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29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.05.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K025964
Spisová značka: 26OdK/108/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Oľga Barkóciová, narodená 01.08.1981, trvale bytom J.
Hollého 678/69, 908 41 Šaštín-Stráže, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Oľga Barkóciová, narodená 01.08.1981, trvale bytom J. Hollého
678/69, 908 41 Šaštín-Stráže.
II.
Ustanovuje správcu: INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie Hlavná 5931/80, 929 01
Dunajská Streda, IČO: 48 003 506, značka správcu: S1765.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
19.05.2021, vedený pod položkou registra 254/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
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 §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

80

Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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
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návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.05.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K025965
Spisová značka: 26OdK/109/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Margita Nádoš, narodená 16.05.1976, trvale bytom Sídl.
M. Corvina 1996/40, 932 01 Veľký Meder, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Margita Nádoš, narodená 16.05.1976, trvale bytom Sídl. M.
Corvina 1996/40, 932 01 Veľký Meder.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Renáta Petrová, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa, IČO: 31
196 560, značka správcu: S1272.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
19.05.2021, vedený pod položkou registra 264/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
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rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
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mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.05.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K025966
Spisová značka: 26OdK/110/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Bertók, narodený 12.06.1975, trvale bytom 930 01
Veľké Blahovo 398, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Bertók, narodený 12.06.1975, trvale bytom 930 01 Veľké
Blahovo 398.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany,
IČO: 37 846 728, značka správcu: S489.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
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. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
19.05.2021, vedený pod položkou registra 263/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
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speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
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naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.05.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K025967
Spisová značka: 26OdK/111/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Margita Váradiová, narodená 06.06.1961, trvale bytom
932 01 Veľký Meder, podnikajúceho pod obchodným menom Margita Váradiová, IČO: 35 019 255, s miestom
podnikania Tichá 2084/128, 932 01 Veľký Meder, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Margita Váradiová, narodená 06.06.1961, trvale bytom 932 01
Veľký Meder.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Halenárska 18, 917 01 Trnava,
IČO: 42 155 118, značka správcu: S1398.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
19.05.2021, vedený pod položkou registra 265/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.05.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K025968
Spisová značka: 26OdK/112/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Tomáš Radi, narodený 05.11.1977, trvale bytom Sídl. M.
Corvina 1321/28, 932 01 Veľký Meder, podnikajúceho pod obchodným menom Tomáš Radi, IČO: 50 980 530, s
miestom podnikania Sídl. M. Corvina 1321/28, 932 01 Veľký Meder, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
14.06.2018, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Tomáš Radi, narodený 05.11.1977, trvale bytom Sídl. M.
Corvina 1321/28, 932 01 Veľký Meder.
II.
Ustanovuje správcu: DAREKON, k.s., so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236
687, značka správcu: S1806.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
19.05.2021, vedený pod položkou registra 266/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
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vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 27.05.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K025969
Spisová značka: 3K/30/2011
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Okresný súd Žilina, v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: ALGIS, s.r.o., so sídlom Jánošíkova 21, 010 01
Žilina, IČO: 36 744 514, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 01
Dolný Kubín, o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením položiek zo súpisu takto
rozhodol
U d e ľ u j e správcovi súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu majetku podstaty uvedeného v súpise všeobecnej
podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 34/2012 dňa 17.02.2012 pod položkou K002146, a to:
- Osobné motorové vozidlo ALFA ROMEO 156, VIN: ZAR93200000047874, EČ: ZA036CV, súpisová hodnota
majetku: 2.400,- Eur,
- Osobné motorové vozidlo FIAT 169 PANDA, 1,1 VAN, VIN: ZFA16900000268374, EČ: ZA392DN, súpisová
hodnota majetku: 1.500,- Eur,
- Osobné motorové vozidlo AUDI A6 QUATTRO, VIN: WAUZZZ4AZTN102939, EČ: ZA922DI, súpisová hodnota
majetku: 17.000,- Eur.
Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 26.5.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K025970
Spisová značka: 9OdK/8/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Vladimír Gödel, nar. 24.04.1965, na území
Slovenskej republiky trvale bytom Višňové 762, 013 23 Višňové, na území Slovenskej republiky podnikajúci
prostredníctvom podniku zahraničnej osoby s označením: Vladimír Gődel - podnik zahraničnej fyzickej osoby, adresa
miesta činnosti: 013 23 Višňové 762, IČO: 52 873 323, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska
71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O.Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vladimír Gödel, nar. 24.04.1965, na území Slovenskej republiky
trvale bytom Višňové 762, 013 23 Višňové, na území Slovenskej republiky podnikajúci prostredníctvom podniku
zahraničnej osoby s označením: Vladimír Gődel - podnik zahraničnej fyzickej osoby, adresa miesta činnosti: 013 23
Višňové 762, IČO: 52 873 323.
II.
S1218.

Ustanovuje správcu: Ing. Mikuláš Takáč, sídlo kancelárie: Timravy 23, 036 01 Martin, značka správcu:

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
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V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu Ing. Mikuláša Takáča, sídlo
kancelárie: Timravy 23, 036 01 Martin, značka správcu: S1218 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 18.02.2021 a vedený pod
položkou registra 58/2021, 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).
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V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
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
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kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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
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návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 25.5.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K025971
Spisová značka: 4K/5/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mária Imrulíková, nar. 05.08.1976,
trvale bytom Červenej armády 1030/10, 038 53 Turany, uznesením 4K/5/2015-279 zo dňa 30.4. 2021 zrušil konkurz
na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 25.5. 2021.
Okresný súd Žilina dňa 26.5.2021
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K025972
Spisová značka: 5NcKR/4/2015

Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Mária Imrulíková, nar. 05.08.1976, trvale bytom Červenej armády
1030/10, 038 53 Turany, o návrhu dlžníka na povolenie oddlženia, takto
rozhodol

Povoľuje oddlženie dlžníka: Mária Imrulíková, nar. 05.08.1976, trvale bytom Červenej armády 1030/10, 038 53
Turany.
Dlžníka: Mária Imrulíková, nar. 05.08.1976, trvale bytom Červenej armády 1030/10, 038 53 Turany, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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
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veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 26.5.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K025973
Spisová značka: 1K/18/2013
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zuzana Choleva, predtým Zuzana
Thomson, nar. 30.07.1978, Karola Kmeťku 3150/2, 010 08 Žilina, uznesením č.k. 1K/18/2013-235 zo dňa 10.11.2020
zrušil konkurz na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 05.12.2020

Okresný súd Žilina dňa 26.5.2021
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K025974
Spisová značka: 3NcKR/3/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Zuzana Choleva, predtým Zuzana Thomson, nar. 30.7.1978, Karola
Kmeťku 3150/2, 010 08 Žilina, na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníka: Zuzana Choleva, predtým Zuzana Thomson, nar. 30.7.1978, Karola Kmeťku 3150/2, 010 08 Žilina
oddlžuje.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 26.5.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K025975
Spisová značka: 3OdK/35/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Mikoláš, nar.: 11.09.1964, trvale bytom Legionárska
232/13, 010 01 Žilina (do 13.06.2011 podnikajúci pod obchodným menom Milan Mikoláš ELMONT, s miestom
podnikania Legionárska 23, 010 01 Žilina, IČO: 22 630 244), zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P.O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o
oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milan Mikoláš, nar.: 11.09.1964, trvale bytom Legionárska
232/13, 010 01 Žilina.
II.
Ustanovuje správcu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46
404 503, značka správcu: S1568.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
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V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
19.05.2021, vedený pod položkou registra 238/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
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zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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
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kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 26.5.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K025976
Spisová značka: 3OdK/36/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Hraňo, nar.: 11.03.1964, trvale bytom obec Kláštor
pod Znievom, 038 42 Kláštor pod Znievom, adresa na doručovanie: Gymnaziálna 162/4, 038 43 Kláštor pod Znievom
(do 31.03.1995 podnikajúci pod obchodným menom Jozef Hraňo, s miestom podnikania Borová 34, 010 01 Žilina,
IČO: 33 344 345), zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798
841, Kancelária Žilina, P.O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Hraňo, nar.: 11.03.1964, trvale bytom obec Kláštor pod
Znievom, 038 42 Kláštor pod Znievom.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Alena Balážová, so sídlom kancelárie Závodská cesta 24, 010 01 Žilina,
IČO: 37 908 111, značka správcu: S568.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.

Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
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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.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
19.05.2021, vedený pod položkou registra 240/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
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Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 26.5.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K025977
Spisová značka: 3OdK/37/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Plozer, nar.: 22.06.1975, trvale bytom Bešeňová
194, 034 83 Bešeňová (do 31.03.1995 podnikajúci pod obchodným menom Jozef Hraňo, s miestom podnikania
Borová 34, 010 01 Žilina, IČO: 33 031 550), zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o oddlžení dlžníka
konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Plozer, nar.: 22.06.1975, trvale bytom Bešeňová
194, 034 83 Bešeňová.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie M. Rázusa 5, 010 01 Žilina, IČO:
37 908 952, značka správcu: S1302.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
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zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
20.05.2021, vedený pod položkou registra 253/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
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).
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
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
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prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 26.5.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K025978
Spisová značka: 7OdK/37/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Libor Piala, nar. 17.04.1982, trvale bytom mesto Rajec, 015
01 Rajec, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
01 Rajec.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Libor Piala, nar. 17.04.1982, trvale bytom mesto Rajec, 015

II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča,
značka správcu: S 1973.
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 oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
26.05.2021, vedený pod položkou registra 264/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
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.
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Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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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.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 27.5.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K025979
Spisová značka: 7OdK/38/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vincent Strkáč, nar. 30.10.1957, trvale bytom mesto Žilina,
010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Bratislavská 8593/50A, 010 01 Žilina, zastúpeného: Centrum právnej pomoci,
so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011
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00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Vincent Strkáč, nar. 30.10.1957, trvale bytom mesto Žilina,
010 01 Žilina.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Andrea Buricová, so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01
Dolný Kubín, značka správcu: S1509.
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 oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
26.05.2021, vedený pod položkou registra 265/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

118

Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

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

Okresný súd Žilina dňa 27.5.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K025980
Spisová značka: 7OdK/39/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ondrej Babiš, nar. 14.10.1986, trvale bytom Zázrivá 30, 027
05 Zázrivá - Kozinská, podnikajúceho pod obchodným menom Ondrej Babiš, s miestom podnikania: Kozinská 30,
027 05 Zázrivá, IČO: 44 319 690, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Tvrdošíne, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol

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

121

Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ondrej Babiš, nar. 14.10.1986, trvale bytom Zázrivá 30, 027
05 Zázrivá - Kozinská, podnikajúceho pod obchodným menom Ondrej Babiš, s miestom podnikania: Kozinská 30,
027 05 Zázrivá, IČO: 44 319 690.
II.
Ustanovuje správcu: Správcovská a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022
01 Čadca, IČO: 481 434 48, značka správcu: S1767.
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. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
26.05.2021 vedený pod položkou registra 274/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 27.5.2021
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K025981
Spisová značka: 10OdK/37/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mário Rakyta, nar. 13.01.1983, trvale bytom Gándhího
5090/11, 036 01 Martin, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 690/6, 011 00 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mário Rakyta, nar. 13.01.1983, trvale bytom Gándhího
5090/11, 036 01 Martin.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Jana Kovačková, so sídlom kancelárie Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin,
značka správcu: S 1674.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 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 oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
19.05.2021, vedený pod položkou registra 244/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Žilina na jeho vyplatenie správcovi po právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.

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

Okresný súd Žilina dňa 27.5.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K025982
Spisová značka: 9K/5/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: PRIMULA, s.r.o., so sídlom Zuberec 373, 027 32
Zuberec, IČO: 31 603 521, zastúpeného: BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Jánoškova 1545, 026 01
Dolný Kubín, IČO: 36 865 044, na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol

Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: PRIMULA, s.r.o., so sídlom Zuberec 373, 027 32 Zuberec, IČO: 31 603
521.
Poučenie:

Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
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dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Žilina dňa 27.5.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudkyňa
K025983
Spisová značka: 9K/12/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TENA OIL a. s., so sídlom Langsfeldova
5405/1, 036 01 Martin, IČO: 52 392 651, správcom ktorého je: JUDr. Erik Končok, so sídlom kancelárie Vojtecha
Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, značka správcu: S1242, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s.,
so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol

Povoľuje
navrhovateľovi Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005, vstup do konkurzného konania na miesto veriteľa - Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina, v rozsahu
postúpených pohľadávok spolu vo výške 348.515,84 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č.
23/DU1 až 23/DU5.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na
Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
Okresný súd Žilina dňa 27.5.2021
Mgr. Antónia Ďuranová, sudkyňa
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K025984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MONTRE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 2 / 0, 821 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 918 608
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/3/2020 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/3/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurze úpadcu MONTRE, s.r.o.

Úpadca:

MONTRE, s.r.o.

so sídlom: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
IČO: 35 918 608
Spisová značka:
Dátum:

33K/3/2020
26.5.2021

Čas:

12:00 hod.

Prítomní:
1. OPERA Srl, so sídlom: Via Ponti di Debba 5, I-36100 Vicenza, Taliansko, identifikačné číslo
spoločnosti: 32203
2. RON OFFENBACH B.V, so sídlom: De Wetering 101, 4906CT Oosterhout,
číslo spoločnosti: 20092690

Holandsko, identifikačné

3. B.A.SYSTEM, s.r.o., so sídlom: Ružový háj 1358/18, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
36 717 495,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.:
19401/T
4. HANSTEF GROUP, s.r.o., so sídlom: Labutia 99/50, Šamorín 931 01, IČO: 51 666
570,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 42123/T
5. Vojtech Lang, so sídlom: Školská 982/41, Šamorín 931 01, živnosť zapísaná
v živnostenskom
registri vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, číslo živnostenského registra: 201-8616

zastúpení:

JUDr. Adriána Rimková
IČO: 35 577 959
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so sídlom: Pribinova 20, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Číslo preukazu SAK: 7555

Predseda veriteľského výboru:
Zapisovateľ:

JUDr. Adriána Rimková
Ema Gičová

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi
3. Záver

Opis priebehu zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

Predseda veriteľského výboru na úvod uviedol, že zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané po
doručení žiadosti správcu konkurznej podstaty o udelenie záväzného pokynu.

Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca.

Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského
výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov
prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú
podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského
výboru.

Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi
veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných.

Ak veriteľský výbor požiada správcu o účasť na zasadnutí veriteľského výboru, správca je povinný sa
na zasadnutí veriteľského výboru zúčastniť. Správca je oprávnený zúčastniť sa na každom zasadnutí veriteľského
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výboru, ak si veriteľský výbor z dôležitých dôvodov nevyhradí zasadnutie bez jeho účasti; o dôvodoch tejto
výhrady predseda veriteľského výboru bezodkladne informuje súd. Ak veriteľský výbor do 30 dní od zasadnutia
bez účasti správcu z dôvodu výhrady nepožiada súd o odvolanie správcu alebo o zvolanie schôdze veriteľov na
účel výmeny správcu, predseda veriteľského výboru oboznámi správcu o predmete rokovania veriteľského výboru
a dôvodoch vyhradenia si zasadnutia bez jeho účasti.

Úpadca, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu alebo zákonný zástupca úpadcu je
povinný sa na písomnú žiadosť veriteľského výboru alebo správcu zúčastniť na zasadnutí veriteľského výboru a
odpovedať na otázky členov veriteľského výboru a správcu.

O priebehu zasadnutia veriteľského výboru sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje zoznam prítomných
členov veriteľského výboru, opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru a znenia uznesení prijatých veriteľským
výborom spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnicu vyhotovuje a podpisuje predseda veriteľského výboru. Odpis
zápisnice predseda veriteľského výboru najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia veriteľského výboru
doručí súdu a správcovi. Ak si veriteľský výbor zo závažných dôvodov vyhradil zasadnutie bez prítomnosti
správcu, odpis zápisnice sa správcovi doručuje až v prípade oboznámenia správcu s predmetom rokovania
veriteľského výboru. Správca najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení zápisnice zabezpečí jej
zverejnenie v Obchodnom vestníku. Zápisnica tvorí súčasť správcovského spisu.

Každý veriteľ zistenej nezabezpečenej pohľadávky sa môže do troch dní od zverejnenia uznesenia
veriteľského výboru v Obchodnom vestníku domáhať, aby súd zrušil uznesenie veriteľského výboru z dôvodu jeho
rozporu so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov. Ak je napadnuté uznesenie veriteľského výboru v
rozpore so spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov, súd napadnuté uznesenie veriteľského výboru do
siedmich dní od doručenia návrhu zruší, inak návrh v rovnakej lehote zamietne. Do rozhodnutia vo veci môže súd
aj bez návrhu účinky uznesenia veriteľského výboru pozastaviť.

2. Hlasovanie o uložení záväzného pokynu správcovi

Predseda prítomných členov veriteľského výboru poučil o tom, že predmetom tohto bodu programu zasadnutia
veriteľského výboru je hlasovanie o uloženie záväzného pokynu na uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazným
záujemcom: STAR SILVER s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 693 545 týkajúcu sa predaja hnuteľných
vecí ako súboru majetku (súpisové položky majetku č. 2 – 23) a to za sumu 3.400,- EUR.

Predseda veriteľského výboru dal následne hlasovať o žiadosti o uloženie záväzného pokynu na uzatvorenie
kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom: STAR SILVER s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 36 693 545
týkajúcu sa predaja hnuteľných vecí ako súboru majetku (súpisové položky majetku č. 2 – 23) a to za sumu
3.400,- EUR..

Výsledky hlasovania:

Za:
5 hlasov (OPERA Srl, RON OFFENBACH B.V., B.A.SYSTEM, s.r.o., HANSTEF GROUP,
s.r.o., Vojtech Lang)
Proti:

0 hlasov
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Bolo prijaté uznesenie:

„Veriteľský výbor, ako príslušný orgán, ukladá správcovi záväzný pokyn v zmysle žiadosti o uloženie
záväzného pokynu na uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazným záujemcom: STAR SILVER s.r.o., Gorkého 3,
811 01 Bratislava, IČO: 36 693 545 týkajúcu sa predaja hnuteľných vecí ako súboru majetku (súpisové
položky majetku č. 2 – 23) a to za sumu 3.400,- EUR.“

3. Záver

Z dôvodu, že boli vyčerpané všetky body programu, predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie veriteľského výboru.

V Bratislave, dňa 26.5.2021

_________________________
JUDr. Adriána Rimková
predseda veriteľského výboru

K025985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Idlbeková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľská 5140 / 7, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/41/2020 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/41/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako ustanovený správca dlžníka týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že konkurz
dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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JUDr. Juraj Bašnák, správca

K025986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klasovitá Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Válkom 9093 / 13, 831 07 Bratislava-Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/205/2020 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/205/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Juraj Bašnák, správca dlžníka Katarína Klasovitá nar. 14.11.1977, bytom Pod Válkom 9093/13
Bratislava, št. občan SR, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií v znení neskorších právnych predpisov („ZKR“) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 09.04.2021, správcovi doručená prihláška pohľadávky nezabezpečeného
veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
IČO: 24785199, v celkovej sume pohľadávky 720,32 EUR. Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod por. č. 4.
JUDr. Juraj Bašnák, správca úpadcu

K025987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AG PLAY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 778 150
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27R/2/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/2/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca obchodnej spoločnosti AG PLAY, s. r. o., so sídlom
ul. 29. augusta 36/A, Bratislava, IČO: 36 778 150 oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Špitálska 10, 811 08 Bratislava, v pracovných dňoch pondelok
až piatok počas úradných hodín od 10,00 do 16,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.: 0905 831 660 alebo elektronicky
na email: blspravca@gmail.com.
V Bratislave 28.5.2021

K025988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sitková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárnická 113 / 8, 821 03 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/31/2021 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/31/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 4OdK/31/2021 zo dňa 22.03.2021 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Iveta Sitková, nar.
07.12.1959, trvalý pobyt: Komárnická 113/8, 821 03 Bratislava.
V zmysle § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) správca oznamuje, že v lehote 60 dní od vyhlásenia konkurzu nebol zistený žiadny majetok, ktorý by tvoril
konkurznú podstatu podľa § 167h ZKR.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K025989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erős Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/15/2021 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/15/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 27OdK/15/2021 zo dňa 15.02.2021 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Anton Erös, nar.
19.07.1968, trvalý pobyt: Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava.
Správca 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“) oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje. V zmysle ustanovenia § 167v ods.
4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
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JUDr. Marek Letkovský, správca

K025990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AG PLAY, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. 29. augusta 36/A / 0, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 778 150
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Špitálska 10, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27R/2/2020 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27R/2/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. Mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka AG PLAY, s. r. o., so
sídlom ul. 29. augusta 36/A, Bratislava, IČO: 36 778 150 (ďalej aj ako Úpadca) oznamujem, že bol na majetok
dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. zn. 27R/2/2020 zo dňa 19.05.2021 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 101/2021 zo dňa 27.05.2021, vyhlásený konkurz a boli sme ustanovení za správcu
dlžníka.
In accordance with Council Regulation (EC) 2015/848 dated May 20, 2015, as the administrator of the bankrupt
AG PLAY, s. r. o., with seat ul. 29. augusta 36/A, Bratislava, IČO: 36 778 150, I hereby declare that it was
declared bankrupt on the debtor's property by order of the District Court Bratislava, no. 27R/2/2020 published in
Commercial Journal no. 101/2021 of 27.05.2021, and we were appointed as the administrator of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava
I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 27R/2/2020 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu: Bankruptcy Liquidation k.s., Špitálska 10, 811 08 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 sumu 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. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one original to the District Court Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak
Republic, to the No. 27R/2/2020 and in one original to the bankruptcy trustee to the address : Bankruptcy
Liquidation k.s., Špitálska 10, 811 08 Bratislava, Slovak Republic. The lodgement of claim has to provide
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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 lodgement 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 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
lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim. 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. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim
has to be added.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken Into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its elevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of tenure or reserve the possessive
law, and on what property is his guarantee refer.
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.
The trustee of the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the incorrect of the
incomplete lodgment of claim.
V Bratislave 28.5.2021

K025991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišovič Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Furdekova 1617 / 10, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/30/2021 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/30/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania
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Správca v konkurznom konaní: JUDr. Milada Koukalová, so sídlom kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra,
zapísaná v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu : S 1834 (ďalej len
„Správca“) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka:
Marek Mišovič, nar. 07. 12. 1988, trv. byt. Furdekova 1617/10, 851 03 Bratislava (ďalej len „Dlžník“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisovými zložkami č. 1 - č.10
zverejnený v OV pod č. 102/2021, deň vydania 28.05.2021:
Súbor majetku sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedený súbor majetku:
č.
Súpisov
Dátum Druh
súp.
á
Výmer
Podstata Názov
zapísani pozemk
zložk
hodnot
a [m2]
a
u
y
a [EUR]
Zastavan
Všeobec Pozem
24.5.202 é plochy
1
ná
ok
č. 1,00
103
1
a
podstata 380/651
nádvoria
Zastavan
Všeobec Pozem
24.5.202 é plochy
2
ná
ok
č. 1,00
91
1
a
podstata 380/653
nádvoria
Zastavan
Všeobec Pozem
24.5.202 é plochy
3
ná
ok
č. 1,00
37
1
a
podstata 380/654
nádvoria
Zastavan
Všeobec Pozem
24.5.202 é plochy
4
ná
ok
č. 1,00
981
1
a
podstata 380/421
nádvoria
Zastavan
Všeobec Pozem
24.5.202 é plochy
5
ná
ok
č. 1,00
56
1
a
podstata 380/652
nádvoria
Zastavan
Všeobec Pozem
24.5.202 é plochy
6
ná
ok
č. 1,00
37
1
a
podstata 380/655
nádvoria
Zastavan
Všeobec Pozem
24.5.202 é plochy
7
ná
ok
č. 1,00
991
1
a
podstata 380/423
nádvoria
Zastavan
Všeobec Pozem
24.5.202 é plochy
8
ná
ok
č. 1,00
820
1
a
podstata 380/424
nádvoria
Zastavan
Všeobec Pozem
24.5.202 é plochy
9
ná
ok
č. 3,00
4380
1
a
podstata 380/469
nádvoria
Zastavan
Všeobec Pozem
24.5.202 é plochy
10
ná
ok
č. 1,00
268
1
a
podstata 380/526
nádvoria

Číslo
Kód Názov
Číslo Spoluvlastníc
listu
Zabezpečen
štát katastrálne
parcel ky
podiel
vlastníct
ie
u
ho územia
y
dlžníka
va

Obec

HVIEZDOSLAV
Hviezdoslav
SVK
950
OV
ov

380/65
1/186
1

Nie

HVIEZDOSLAV
Hviezdoslav
SVK
950
OV
ov

380/65
1/186
3

Nie

HVIEZDOSLAV
Hviezdoslav
SVK
950
OV
ov

380/65
1/186
4

Nie

HVIEZDOSLAV
Hviezdoslav
SVK
1289
OV
ov

380/42
1/186
1

Nie

HVIEZDOSLAV
Hviezdoslav
SVK
1289
OV
ov

380/65
1/186
2

Nie

HVIEZDOSLAV
Hviezdoslav
SVK
2329
OV
ov

380/65
1/186
5

Nie

HVIEZDOSLAV
Hviezdoslav
SVK
2330
OV
ov

380/42
1/186
3

Nie

HVIEZDOSLAV
Hviezdoslav
SVK
2330
OV
ov

380/42
1/186
4

Nie

HVIEZDOSLAV
Hviezdoslav
SVK
2462
OV
ov

380/46
1/186
9

Nie

HVIEZDOSLAV
Hviezdoslav
SVK
2567
OV
ov

380/52
1/186
6

Nie

2. Podmienky ponukového konania
2.1. V prvom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUDr. Milada Koukalová na Štúrovú
74/138, 949 35 Nitra, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do
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14:00 hod.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený vo VÚB banka, a.s., IBAN: SK28 0200 0000 0041 0135 9651, VS: 27302021, pričom
v poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.
3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Marek
Mišovič ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, čestné vyhlásenie o tom, že
záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami
ponukového konania vyhláseného správcom.
4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku, než je dovolená v príslušnom kole podľa oddielu 2.1. sa
neprihliada.
4.5. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.6. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.7. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky.
4.8. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

5. Iné skutočnosti:
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: winklerova@agbr.sk
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 28.05.2021
V Nitre, dňa 28.05.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca
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K025992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mezei Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 1001 / 6, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1979
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/33/2021 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/33/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava, správca
dlžníka Ján Mezei, nar. 05.06.1979, trvale bytom Jiráskova 1001/6, 851 01 Bratislava, týmto 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:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
V Bratislave dňa 28.05.2021
PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,

k.s.

K025993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mezei Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiráskova 1001 / 6, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1979
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/33/2021 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/33/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Tomášikova 23/C, 821 01 Bratislava, správca
dlžníka Ján Mezei, nar. 05.06.1979, trvale bytom Jiráskova 1001/6, 851 01 Bratislava, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
V Bratislave dňa 28.05.2021
PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,
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K025994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kirthová Juliana, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostlivého 3152/2, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1970
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/194/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/194/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 3.kolo“

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu:
Ing. Juliana Kirthová, nar. 13.10.1970, trvale bytom: Kostlivého 3152/2, 821 03 Bratislava (ďalej v texte aj
„dlžník“ alebo „úpadca“), v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") vyhlasuje ponukové konanie na predaj akcií dlžníka, ktoré patria do
všeobecnej podstaty úpadcu.

Predmetom predaja sú nasledovné akcie:

1. Typ súpisovej zložky majetku: Cenný papier – 7 ks akcia kmeňová na doručiteľa, menovitá hodnota 1
akcie – 5 eur, emitent: MERINA, a.s. „v likvidácii“, IČO: 31 410 022, ISIN: CS0005049659, súpisová
hodnota: 35.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu:
25.03.2021; dôvod zapísania: úpadca je 100 % vlastníkom cenných papierov.

2. Typ súpisovej zložky majetku: Cenný papier – 1 ks listinná akcia na meno, ČEM: LP0000303235,
menovitá hodnota: 16.596,959437 €, emitent: TABAKOLAND, a.s. „v konkurze“, Ventúrska 9, 811 01
Bratislava, IČO: 35 741 155, súpisová hodnota: 16.596,95 €; podstata: všeobecná; poznámka v čase
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 25.03.2021; dôvod zapísania: úpadca je 100 %
vlastníkom cenného papiera.

Atribúty ponukového konania:

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod CP.

Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
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konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk, ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania zmluvu o prevode CP
v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa predchádzajúcej vety. Náklady
spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania. Účastník je povinný zložiť
zálohu vo výške ponúknutej celej kúpnej ceny za prevod CP, a to na bankový účet vyhlasovateľa
(správcu) vedeného v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105, BIC: GIBASKBX, VS:
23642020.

PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 27OdK/194/2020 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) meno a priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo
účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail účastníka, b) identifikácia CP, ktorá je predmetom prevodu, c)
navrhovaná kúpna cena za prevod v eurách (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť riadne
prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na predmetný CP), d) dátum ponuky a vlastnoručný podpis
osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne
doručené ponuky do 2 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.

PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY:

Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky:

a. predmet zmluvy:

Cenný papier – 7 ks akcia kmeňová na doručiteľa, menovitá hodnota 1 akcie – 5 eur, emitent: MERINA, a.s. „v
likvidácii“, IČO: 31 410 022, ISIN: CS0005049659, súpisová hodnota: 35.- €.

Cenný papier – 1 ks listinná akcia na meno, ČEM: LP0000303235, menovitá hodnota: 16.596,959437 €, emitent:
TABAKOLAND, a.s. „v konkurze“, Ventúrska 9, 811 01 Bratislava, IČO: 35 741 155, súpisová hodnota: 16.596,95
€.

(b) náklady spojené s prevodom, ako aj všetky správne a iné poplatky spojené so zápisom znáša kupujúci
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(c) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za prevod CP bankovým prevodom na účet určený vyhlasovateľom
ponukového konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej ponuky. Kúpnu
zmluvu vyhlasovateľ ponukového konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny za
prevod CP. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani
obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk

Vo Zvolene dňa 28.05.2021

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K025995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Králik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 3094 / 7, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/481/2020 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/481/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
JUDr. Juraj Bašnák, správca dlžníka Ján Králik, nar. 13. 11. 1949, trv. byt. Lietavská 3094/7, Bratislava, št.
občan SR, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších právnych predpisov („ZKR“) oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, bola dňa 19.03.2021, správcovi doručená prihláška pohľadávky nezabezpečeného veriteľa:EOS KSI
Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35724803, v celkovej sume pohľadávky 5 819,01 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č. 3.
JUDr. Juraj Bašnák, správca úpadcu

K025996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Králik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 3094 / 7, 851 06 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/481/2020 S1451
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Okresný súd Bratislava I
27OdK/481/2020
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu Ján Králik, nar. 13. 11. 1949, trv. byt. Lietavská 3094/7, Bratislava, Slovenská
republika, č.k.: Žiadosť o poskytnutie písomných informácií - č.k. 27OdK/481/2020
Bez zápisu

K025997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klasovitá Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Válkom 9093 / 13, 831 07 Bratislava-Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/205/2020 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/205/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu Katarína Klasovitá, nar. 14. 11. 1977, trv. byt. Pod Válkom 9093/13, Bratislava,
Slovenská republika, č.k.: 27OdK/205/2020
Bez zápisu

K025998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIRO-tour, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 100/A / 0, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 356 441
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/2/2021 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/2/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty
úpadcu FIRO-tour, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 36 356 441 v konkurznej veci vedenej na
OS BA I., pod sp. zn.: 33K/2/2021 týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa
prihláseného po základnej lehote:

Veriteľ
AUPARK Košice SC, s. r. o.

Sídlo
Veľká okružná 59A/0
01001 Žilina
Slovensko

Celková suma pohľadávky
Pod por. č. 1 až 6
3 931,33 EUR

V Bratislave, dňa 28.05.2021
Pospíšil & Partners, k.s.,
JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár
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K025999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hruška Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marhuľová 14457 / 4, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/285/2020 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/285/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S 1156 týmto
ako správca dlžníka Radovan Hruška, nar. 19. 03. 1967, trv. byt. Marhuľová 14457/4, 821 07 Bratislava (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

K026000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirza Imran
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Robotnícka 456 / 24, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/389/2020 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/389/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava, zn. správcu: S 1156 týmto
ako správca dlžníka Imran Mirza, nar. 01. 01. 1971, trv. byt. Robotnícka 456/24, Vysoká pri Morave, okr.
Malacky (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
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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

K026001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirko Neupauer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, Námestie sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/111/2020 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/111/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Mirko Neupauer, nar. 20.06.1957, Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv.
Františka 8, 842 62 Bratislava, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť
v kancelárii správcu na ulici Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od
08:30 – 12:00 a od 12:00 do 14:30 hod. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z obchodného registra, platného OP, resp.
plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty

K026002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Fullu 3012/4, 841 05 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/34/2021 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/34/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Štefan Szabó, nar. 04.04.1993, Ľudovíta Fullu 3012/4, 841 05 Bratislava – Karlova Ves, oznamuje účastníkom
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Záhradnícka 30, 821 08
Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 – 12:00 a od 12:00 do 14:30 hod. Možnosť
nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty

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

147

Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

K026003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Geringer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ota Kožucha 5113/1, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/4/2019 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/4/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Michaela Geringer, rod. Jurkovičova, nar. 17.05.1986, Ota Kožucha 5113/1, 901 01 Malacky, oznamuje
účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Záhradnícka
30, 821 08 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 – 12:00 a od 12:00 do 14:30 hod.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na
základe výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty

K026004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Bánovký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíková 17, 851 02 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/106/2020 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/106/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Miroslav Bánovský, nar. 11.12.1977, Kutlíková 17, 851 02 Bratislava - Petržalka oznamuje účastníkom
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Záhradnícka 30, 821 08
Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 – 12:00 a od 12:00 do 14:30 hod. Možnosť
nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty

K026005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Ježko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5223/46, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
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Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/358/2020 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/358/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Ján Ježko, nar. 12.11.1974, trvale bytom Stavbárska 5223/46, 821 07, Bratislava, oznamuje účastníkom
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Záhradnícka 30, 821 08
Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 – 12:00 a od 12:00 do 14:30 hod. Možnosť
nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty

K026006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Putik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sama Chalupku 995/11, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/100/2020 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/100/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Jozef Putik, nar. 21.04.1963, Sama Chalupku, 995/11, 900 31 Stupava, oznamuje účastníkom konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 – 12:00 a od 12:00 do 14:30 hod. Možnosť nahliadať do
správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z
obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty

K026007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Fülöp
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 648, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.03.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/168/2020 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/168/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Jozef Fülöp, nar. 03.03.1950, Veľké Leváre 648, 908 73 Veľké Leváre, oznamuje účastníkom konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 – 12:00 a od 12:00 do 14:30 hod. Možnosť nahliadať do
správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z
obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty

K026008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Krištofík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galbavého 1860/1, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/363/2018 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/363/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Ivan Krištofík, nar. 11.03.1980, trvale bytom Galbavého 1860/1, 841 01 Bratislava, oznamuje účastníkom
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Záhradnícka 30, 821 08
Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 – 12:00 a od 12:00 do 14:30 hod. Možnosť
nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty

K026009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hajnalka Bódišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fadruszova 728/8, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/138/2019 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/138/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Hajnalka Bódišová, nar. 13.10.1983, trvale bytom Fadruszova 728/8, 841 04 Bratislava, oznamuje
účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Záhradnícka
30, 821 08 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 – 12:00 a od 12:00 do 14:30 hod.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na
základe výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
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Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty

K026010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Weisenpacger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Astrová 763/48, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/289/2019 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/289/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Richard Weisenpacher, nar. 02.07.1971, Astrová 763/48, 821 01 Bratislava, oznamuje účastníkom konania, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava,
v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 – 12:00 a od 12:00 do 14:30 hod. Možnosť nahliadať do
správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe výpisu z
obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty

K026011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartolomej Slávik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gercenova 1161/21, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/542/2020 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/542/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Bartolomej Slávik, nar. 31.01.1991, trvale bytom Gercenova 1161/21, 851 01 Bratislava, oznamuje
účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Záhradnícka
30, 821 08 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 – 12:00 a od 12:00 do 14:30 hod.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na
základe výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty
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K026012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Zemanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničiarska 413/4, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/254/2020 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/254/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Zuzana Zemanová, nar. 15.03.1964, trvale bytom Hraničiaska 413/4, 900 66 Vysoká pri Morave, oznamuje
účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Záhradnícka
30, 821 08 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 – 12:00 a od 12:00 do 14:30 hod.
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na
základe výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty

K026013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Bogdan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Malich
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/412/2019 S1695
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/412/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava správca konkurznej podstaty dlžníka
Juraj Bogdan, nar. 07.05.1983, Miestny úrad Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,
oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 – 12:00 a od 12:00 do
14:30 hod. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich
zástupcovia na základe výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. plnej moci.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421 902 291 232 alebo prostredníctvom emailu
malich.spravca@gmail.com
JUDr. Martin Malich, správca konkurznej podstaty

K026014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rečný Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 294 / 7, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu:
Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/45/2021 S1535
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/45/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Arendacký, správca úpadcu Martin Rečný, nar. 13.02.1987, trvale bytom Hlavná 294/7, 906 38
Rohožník, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania že číslo bankového
účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky
je:

IBAN: SK03 0200 0000 0044 5913 6356

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

K026015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 553/1, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/42/2021 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/42/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, správca dlžníka: Ján Harvan, nar. 29. 04.
1964, bytom: Továrenská 553/1, 900 65 Záhorská Ves (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I č. 33OdK/42/2021 – 12 zo dňa 12. 05. 2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the Ján Harvan, born on 29. 04. 1964, address: Továrenská 553/1, 900 65 Záhorská
Ves (hereinafter only as „Debtor“) my duty is to inform that with the resolution of the District Court
Bratislava I., reference: proc. no. 33OdK/42/2021 – 12 dated on May 12th, 2021 bankruptcy was declared
on the Bankrupt's estate.
Uvedené uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 99/2021 dňa
25. 05. 2021.
The abovementioned resolution of the was published in Commercial Report (Bulletin) of Slovak republic
No.: OV 99/2021 dated on May 25th 2021.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa Dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods.9 ZoKR).
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 afterthe 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)
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 adresu: JUDr. Ivana Hutňanová, so sídlom Krížna 17D, 811 07 Bratislava.
According to the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") 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 Debtors assets in one original to the bankruptcy
administrator to the address: JUDr. Ivana Hutňanová, registered office Krížna 17D, 811 07 Bratislava,
Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 26. 05. 2021.
The date 26th of May 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
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general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec.
4BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtompodľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca
JUDr. Ivana Hutňanová, trustee

K026016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 553/1, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/42/2021 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/42/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Ján Harvan, nar. 29. 04. 1964, bytom: Továrenská 553/1, 900 65
Záhorská Ves, správca v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Krížna 17D (vchod: Blumentálska 18), 811 07 Bratislava v úradných hodinách v pondelok až piatok od 8.30 hod.
do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu možno podávať písomne na
emailovú adresu: ivahut@gmail.com.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K026017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 553/1, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/42/2021 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/42/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Ján Harvan, nar. 29. 04. 1964, bytom: Továrenská 553/1, 900 65
Záhorská Ves, správca v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok spojený
s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie preddavku je vedený vo Všeobecnej
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úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK1702000000003044855055. Preddavok vo výške dve percentá (2 %) zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá (2 %) zo sumy, v ktorej
bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno skladať do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom
tlačive (§ 32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na správcom zverejnený bankový účet bol zložený preddavok s uvedením
čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (§ 32 ods. 7 písm. b) ZoKR). Do
poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie
veriteľa, ktorého pohľadávku popiera. Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného
predpisu (§ 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.).
JUDr. Ivana Hutňanová, správca

K026018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kostolný Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 3228 / 27, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1951
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/82/2020 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/82/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33OdK/82/2020 zo dňa 21.09.2020 bola spoločnosť KONRES k.
s., zastúpená: Ing. Bc. Michal Sedlačko (komplementár), so sídlom kancelárie: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava,
IČO: 47 249 005, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1651 (ďalej len „Správca“) ustanovená do
funkcie správcu majetku dlžníka: Ing. Ivan Kostolný, nar.: 02.10.1951, byt.: Pražská 3228/27, 811 04
Bratislava (ďalej len „Dlžník“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 188/2020 dňa
30. septembra 2020.
V súlade s ust. § 167j v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujeme doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
majetku dlžníka o nasledovnú súpisovú zložku:
Predmet: Nehnuteľné veci
Súpisová Druh nehnuteľnosti Obec, Štát Názov Parc. Výmera Parcela Vlastnícke právo LV Súpisová Dôvod zapísania Deň
zložka
okres
kat.
číslo v m2
registra
hodnota
majetku
zapísania
majetku
územia
majetku v
majetku
€
pozemok Záhrada
Látky, SR Látky
1904 191
C
Spoluvlastnícky 180 100
Spoluvlastníctvo 01.05.2021
Detva
podiel 2/6
dlžníka

KONRES k. s., správca

K026019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kostolný Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 3228 / 27, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1951
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/82/2020 S1651
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I
33OdK/82/2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 33OdK/82/2020 zo dňa 21.09.2020 bola spoločnosť KONRES k.
s., zastúpená: Ing. Bc. Michal Sedlačko (komplementár), so sídlom kancelárie: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava,
IČO: 47 249 005, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1651 (ďalej len „Správca“) ustanovená do
funkcie správcu majetku dlžníka: Ing. Ivan Kostolný, nar.: 02.10.1951, byt.: Pražská 3228/27, 811 04
Bratislava (ďalej len „Dlžník“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 188/2020 dňa
30. septembra 2020.
V zmysle ust. § 167p 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“), vyhlasujem I. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Súpisová Druh nehnuteľnosti Obec, Štát Názov Parc. Výmera Parcela Vlastnícke právo LV Súpisová Dôvod zapísania Deň
zložka
okres
kat.
číslo v m2
registra
hodnota
majetku
zapísania
majetku
územia
majetku v
majetku
€
pozemok Záhrada
Látky, SR Látky
1904 191
C
Spoluvlastnícky 180 100
Spoluvlastníctvo 01.05.2021
Detva
podiel 2/6
dlžníka

Lehota a predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe.
V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom
sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK36 3100 0000 0043 6002 1006, vedený v peňažnom ústave Prima banka
Slovensko, a.s.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
KONRES k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek PAULOVIČ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hroznová 8/2595, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/250/2019 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/250/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a o jej zapísaní do
zoznamu pohľadávok – 03
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Marek PAULOVIČ, dátum narodenia: 11.06.1975 s
miestom trvalého pobytu: Hroznová 2595/8, 902 01 Pezinok, štátny občan Slovenskej republiky v súlade
s ustanovením § 167l ods. 3 tretej vety ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňa 27. mája 2021,
t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do elektronickej schránky správcu veriteľom, právnickou
osobou, obchodnou spoločnosťou s obchodným menom: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom: Pribinova 25, 811 09
Bratislava, IČO: 35 792 752, doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky, ktorou si veriteľ prihlásil do
konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu jednu nezabezpečenú judikovanú pohľadávku s poradovým číslom 1
v celkovej sume 3.031,28 EUR. Uvedená pohľadávka bola v prihlásenom rozsahu zapísaná do Zoznamu
pohľadávok dňa 30. mája 2021.
V Bratislave, dňa 30. mája 2021
Monika Martonová, správca

K026021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LINE - Molnár s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Saliby 406, 925 03 Horné Saliby
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 266 388
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36K/3/2020 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ladislav Zselinszky, správca majetku úpadcu LINE - Molnár, s.r.o., so sídlom 925 03 Horné Saliby 406,
IČO: 36 266 388 (ďalej aj ako „Správca“), vyhlasuje ponukové konanie, ktorého predmetom je podstatná časť
majetku patriaceho k podniku úpadcu, ktorú tvorí:

Pozemky
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 8100
Štát: Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Parcelné číslo: 2823/4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 33 421,00

Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 902
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Parcelné číslo: 2823/5
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 3 722,00

Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 113
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Parcelné číslo: 2823/6
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 549,00

Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 1948
Štát: Slovenská republika

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

160

Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Parcelné číslo: 2823/7
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 8 038,00

Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 532
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Parcelné číslo: 2823/8
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 2 195,00

Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 2094
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Parcelné číslo: 2823/9
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 8 640,00

Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 662
Štát: Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Parcelné číslo: 2823/10
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 2 732,00

Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 673
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Parcelné číslo: 2823/11
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 2 777,00

Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 660
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Parcelné číslo: 2823/12
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 2 724,00

Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 663
Štát: Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Parcelné číslo: 2823/13
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 2 736,00

Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 5852
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Parcelné číslo: 2823/14
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 24 145,00

Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 305
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Parcelné číslo: 2823/17
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 1 258,00

Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera v m2: 5
Štát: Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Parcelné číslo: 2823/18
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 21,00

Stavby
Popis: kancelárske priestory
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Súpisné číslo: 905
Parcelné číslo: 2823/6
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 135 508,00

Popis: sklad
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Súpisné číslo: 1043
Parcelné číslo: 2823/10
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 128 763,00

Popis: sklad
Štát: Slovenská republika

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Súpisné číslo: 1044
Parcelné číslo: 2823/11
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 113 688,00

Popis: sklad
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Súpisné číslo: 1045
Parcelné číslo: 2823/12
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 109 501,00
Popis: sklad
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Súpisné číslo: 1046
Parcelné číslo: 2823/13
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 109 501,00

Popis: otvorený oceľový prístrešok
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača

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

165

Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 17 808,00

Popis: transformačná stanica
Štát: Slovenská republika
Obec: Veľká Mača
Názov katastrálneho územia: Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva: 2504
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota v eur: 7 139,00

ďalej spolu aj ako „nehnuteľnosti“

Vyššie uvedené súpisové zložky majetku boli zverejnené v súpise oddelenej podstaty v Obchodnom vestníku č.
167/2020 dňa 28.08.2020. Súčasťou nehnuteľností sú plot areálu, plotová brána, studňa, vodovodná prípojka,
kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, žumpa, príjazdová cesta, spevnené plochy, areálový rozvod NN,
vonkajšie schody, chodník, požiarny vodovod a požiarna nádrž. Nehnuteľnosti vrátane ich súčastí sú
špecifikované v Znaleckom posudku č. 59/2020 vyhotovenom znalcom Ing. Tünde Panyiková dňa 07.10.2020.
Všeobecná hodnota nehnuteľností vrátane ich súčastí bola v Znaleckom posudku určená vo výške 957.000,EUR.
Zábezpeka: účasť v ponukovom konaní je podmienená zaplatením sumy vo výške 30.000,- EUR, ako finančnej
zábezpeky, pričom táto finančná zábezpeka musí byt' pripísaná na bankovom účte č. IBAN: SK78 7500 0000
0040 0891 4649, vedený v Československej obchodnej banke, a. s. najneskôr do skončenia lehoty na
predkladanie ponúk. V prípade účastníka, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto
zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade uzavretia Kúpnej zmluvy. V prípade účastníka, ktorý bude
vyhodnotený ako víťaz ponukového konania a z dôvodu na strane tohto účastníka nebude uzavretá Kúpna
zmluva, sa táto zábezpeka započíta na zmluvnú pokutu vo výške 30.000,- EUR v zmysle Dohody o zmluvnej
pokute.
Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť Správcovi na adresu Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda v
zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie – 36K/3/2020 – Neotvárať“ najneskôr do uplynutia lehoty na
podávanie návrhov. Každý účastník môže do ponukového konania predložiť len jeden návrh, inak sa na žiadny z
jeho podaných návrhov ponúk neberie zreteľ. Riadne doručený návrh je pre účastníka záväzný až do ukončenia
ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom, alebo v prípade víťazného účastníka
uzatvorením Kúpnej zmluvy. Ponuku účastník nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť, ak nie je ďalej uvedené inak.
Účastník môže návrhom doručeným správcovi podať návrh iba na všetky nehnuteľnosti.
Lehota na podávanie návrhov: 30 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty účastníka;
ak je účastník právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené,
b) adresu elektronickej pošty,
c) špecifikácia nehnuteľností, ktorých sa návrh týka,
d) navrhovanú kúpnu cenu za nehnuteľnosti v eurách, pričom minimálna kúpna cena je Správcom určená vo
výške 766.000,- EUR
e) vyhlásenie, že účastník súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania,
f) vyhlásenie, že účastník nemá voči úpadcovi žiadnu pohľadávku, alebo záväzok,
g) vyhlásenie, či je účastník platiteľ dane z pridanej hodnoty a jeho súhlas s postupom správcu uvedeného
v Poznámke týchto podmienok ponukového konania,
h) dátum a podpis účastníka,
Poznámka: V prípade, ak je vybraný účastník platiteľ dane z pridanej hodnoty, nehnuteľnosti vrátane ich súčasti
sa ako podstatná časť majetku patriaca podniku môžu prevádzať s uplatnením dane na výstupe podľa § 38, ods.
8 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, pričom v tomto prípade sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69, ods.
12, písm. c) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH na vybraného účastníka, t. j. dodanie nehnuteľností je povinný
zdaniť vybraný účastník. V prípade, ak vybraný účastník nie platiteľ dane z pridanej hodnoty, alebo v prípade ak
vybraný účastník je platiteľ dane z pridanej hodnoty a správca nepoužije postup podľa § 38, ods. 8 zákona č.
222/2004 Z. z. o DPH, pozemky s parcelnými číslami 2823/4, 2823/5, 2823/7, 2823/8, 2823/9, 2823/14 sa
prevádzajú s uplatnením dane na výstupe podľa § 38, ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, pričom navrhovaná
kúpna cena vybraného účastníka sa zvýši o daň z pridanej hodnoty z dodania týchto pozemkov (hodnota
pozemkov bude určená z vyššie uvedeného Znaleckého posudku podľa pomeru všeobecnej hodnoty
nehnuteľností a navrhovanej kúpnej ceny).
Prílohami návrhu sú:
a) výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, do
ktorej je účastník zapísaný; výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako šesť mesiacov, a
b) kópia občianskeho preukazu, ak účastníkom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom,
c) súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov,
d) doklad o zaplatení finančnej zábezpeky vo výške 30.000,- EUR na bankový účet úpadcu,
e) dohoda o zmluvnej pokute podpísaná účastníkom, pričom podpis účastníka musí byť úradne osvedčený,

Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam
ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na
podávanie návrhov.
Správca je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude Správcom vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu kúpnu
cenu; ak je takýchto návrhov niekoľko, Správca je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po schválení návrhu príslušným orgánom
v konkurznom konaní.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty alebo poštového podniku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca upovedomí účastníkov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich návrhy sa
odmietli, a to prostredníctvom elektronickej pošty v lehote 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie
návrhov. Správca si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové
konanie zrušiť.
Vybraný účastník je povinný uzavrieť s úpadcom zastúpeným Správcom Kúpnu zmluvu v lehote určenej ním v
oznámení o prijatí vybraného návrhu.
Podmienky Kúpnej zmluvy, na ktorých Správca trvá:
a) nehnuteľnosti budú vybranému účastníkovi prenechané ako stoja a ležia,
b) Správca nezodpovedá za žiadne vady nehnuteľností, ktoré existujú v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, alebo
ktoré sa v budúcnosti vyskytnú,
c) vybraný účastník bude povinný nehnuteľnosti prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po podpise
Kúpnej zmluvy,
d) miestom prevzatia nehnuteľností bude miesto, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú,
e) náklady spojené s prevzatím nehnuteľností, vrátane akýchkoľvek poplatkov spojených s prevodom vlastníckeho
práva na vybraného účastníka bude znášať vybraný účastník,
f) vybraný účastník bude povinný zaplatiť kúpnu cenu bankovým prevodom najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy mu
bude doručené oznámenie, že jeho návrh bol prijatý.
Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária Správcu.
Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zselinszkylad@gmail.com alebo
telefonicky na č. +421 (0) 907 732 051.

K026022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kandráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 486/16, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/237/2020/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/237/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca zverejňuje Súpis majetku – všeobecnej podstaty dlžníka Marek Kandráč, nar. 25.11.1975, trvale bytom:
Nádražná 486/16, 920 41 Leopoldov v nasledovnej štruktúre:

Byt č. 3, 1. poschodie, vchod: Nádražná 16, spoluvlastnícky podiel 1/12 a podiel priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 5543/23809 v bytovom dome 6 b.j., súp. č. 486, na
parcele číslo 829, evidovaný na LV č. 1662, okres: Hlohovec, obec: Leopoldov, k.ú.: Leopoldov.

Správca ohodnocuje tento majetok v spoluvlastníckom podiele dlžníka podľa znaleckého posudku č. 65/2021
znalkyne Ing. Ľudmily Ševčíkovej vo výške 1 875,00 €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K026023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Kandráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 486/16, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/237/2020/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/237/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca v konkurznom konaní na majetok dlžníka Marek Kandráč nar. 25.11.1975,
trvale bytom Nádražná 486/16, 920 41 Leopoldov, týmto vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na
predaj nehnuteľnosti.

Predmet ponuky:
Predmetom speňaženia (ďalej v texte ako „Predmet ponuky“) v rámci ponukového konania sú nehnuteľnosti
zaradené do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty nasledovne:

Byt č. 3, 1. poschodie, vchod: Nádražná 16, spoluvlastnícky podiel 1/12 a podiel priestoru na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 5543/23809 v bytovom dome 6 b.j., súp. č.
486, na parcele číslo 829, evidovaný na LV č. 1662, okres: Hlohovec, obec: Leopoldov, k.ú.: Leopoldov,
v ktorom býva dlžník Marek Kandráč.
Zverejnenie súpisu:

-

Obchodný vestník

Predmet ponuky sa speňažuje tu touto formou iba ako celok – v celosti.

Ponukové konanie správca vyhlasuje touto formou oznámenia zverejneného v Obchodnom vestníku SR a vyzýva
záujemcov v súlade s § 7 ZKR na predkladanie záväzných ponúk na odkúpenie vyššie uvedeného majetku.

Podmienky ponukového konania:

1/ Podmienkou prijatia ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 200,00 Eur, pričom
zábezpeka záujemcu musí byť pripísaná na Účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.

2/ Ponuky je potrebné adresovať na adresu kancelárie Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., konkurzný správca,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava, pričom ponuka musí byť doručená najneskôr do 21.06.2021 do 12.00 hod.
v zapečatenej nepriehľadnej obálke s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ a nápisom „PONUKOVÉ KONANIE – Marek
Kandráč – 1. kolo“. Na ponuku záujemcu, ktorá nebude spĺňať podmienky ponukového konania alebo bude do
kancelárie správcu doručená oneskorene, sa v ponukovom konaní nebude prihliadať.

3/ Podmienkou prijatia ponuky do ponukového konania je záväzok dodržať podmienky ponukového konania a
včas uzavrieť Kúpnu zmluvu. V prípade porušenia tohto záväzku - uzavrieť Kúpnu zmluvu, sa oprávnený
záujemca zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v sume ním zloženej zábezpeky. Doručením ponuky záujemca
zároveň vyjadruje súhlas s výškou zmluvnej pokuty a túto nepovažuje za rozpornú s dobrými mravmi. Správca
bez zbytočného odkladu vráti záujemcovi zloženú zábezpeku na bankový účet uvedený v ponuke, ak ponuka
záujemcu nebola vyhodnotená ako víťazná; alebo záujemca ešte pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
doručí do kancelárie správcu oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, že berie svoju ponuku späť.

4/ Ponuka sa považuje za záväznú, ktorá sa môže doručovať len v písomnej forme s podpisom záujemcu, a musí
byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku.

5/ Z ponuky musí vyplývať záujem oprávneného záujemcu. Oprávnený záujemca nesmie predloženú ponuku
v rámci tohto verejného ponukového konania meniť.

6/ Ponuka musí obsahovať:
a/ označenie záujemcu s jeho identifikačnými údajmi a kontaktami
b/ označenie majetku, ktorý je Predmetom ponuky
c/ súhlas s podmienkami tohto ponukového konania
d/ výšku ponúknutej ceny v mene Eur za Predmet ponuky
e/ kópiu OP, u podnikateľov FO, PO aktuálne výpisy z registrov, vrátane registra DPH

7/ Správca vyvolávaciu cenu pre 1. kolo ponukového konania uvádza podľa znaleckého posudku č.
65/2021 znalkyne Ing. Ľudmily Ševčíkovej vo výške tu speňažovaného podielu 1/12, t.j. 1 875,00 Eur. Pre
1. kolo ponukového konania sa vyžaduje predloženie ponúkanej kúpnej ceny záujemcom minimálne vo výške tu
uvedenej vyvolávacej ceny. O víťazstve v ponukovom konaní rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena za
Predmet ponuky za predpokladu, ak budú splnené vyššie uvedené podmienky. Dlžník Marek Kandráč nar.
25.11.1975, trvale bytom Nádražná 486/16, 920 41 Leopoldov nie je platiteľom DPH. V prípade, že ponúknutá
cena nebude dosahovať minimálnu sumu, správca je povinný ponuku záujemcu odmietnuť. V prípade, ak by v
príslušnom kole ponukového konania boli doručené dve alebo viac rovnakých najvyšších ponúk, má prednosť
ponuka, ktorá bola doručená skôr.
Záložné práva uvedené na listoch vlastníctva sa vyhlásením konkurzu zo zákona rušia.

8/ Účtom pre účely zloženia zábezpeky, kúpnej ceny, resp. akýchkoľvek ďalších platieb pre účely ponukového
konania sa rozumie bankový účet v tvare:
IBAN: SK66 0200 0000 0032 7794 2651, BIC: SUBASKBX, var.symbol 362372020.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9/ Ponukové konanie vyhodnotí správca dňa 22.06.2021 o 10.00 hod. O otváraní obálok a vyhodnotení ponúk
správca spíše úradný záznam. Otváranie obálok je verejné a správca pozve k nemu záujemcov, ktorí o to
požiadali predom poštou, elektronickou formou alebo mailom .

10/ Za predpokladu splnenia všetkých podmienok vyhláseného kola ponukového konania, vrátane predpokladu
splnenia podmienky minimálnej výšky kúpnej ceny určenej pre dané kolo vyhláseného ponukového konania na
speňaženie Predmetu ponuky a zloženia zábezpeky, správca prijme najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za Predmet
ponuky a túto vyhodnotí ako víťaznú.

11/ Záujemcu, ktorý sa stal víťazom ponukového konania, správca vyzve na uzatvorenie Kúpnej zmluvy do 7 dní,
za podmienky predloženia jeho preukazu totožnosti. Ak úspešný záujemca v lehote stanovenej správcom
neuzavrie Kúpnu zmluvu a následne nedoplatí kúpnu cenu, na víťaznú ponuku sa neprihliada a správca je
povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať alebo uzatvoriť Kúpnu zmluvu s nasledujúcim účastníkom
v poradí, ak splnil všetky stanovené podmienky vyhláseného kola.

12/ Náklady spojené s uzatvorením Kúpnej zmluvy, s prevodom vlastníctva a s prevzatím Predmetu ponuky znáša
úspešný záujemca, rovnako ako i nebezpečenstvo náhodného zhoršenia Predmetu ponuky a kúpy, ktoré na neho
prechádza súčasne s prevodom. Miesto uzatvorenia zmluvy je sídlo správcu.

Uplatnenie prednostného práva:
Správca týmto vyzýva, napriek tomu, že už oslovil neúspešne spoluvlastníkov nehnuteľností, čím podmienka
uprednostnenia spoluvlastníkov bola splnená, všetkých spoluvlastníkov tu uvedených nehnuteľností uvedených na
predmetnom LV (viď hore), aby do termínu na podávanie ponúk, teda najneskôr do 21.06.2021 do 12.00.hod.(na
neskôr takto podané sa nebude prihliadať), písomnou formou (doporučená pošta, mail s odozvou správcu,
osobne do podateľne správcu) prejavili svoj nárok a záujem o odkúpenie predmetu tejto ponuky v znaleckej cene.
Ak bude takýchto záujemcov viac, rozhodne sa vzájomnou dohodou za osobnej účasti všetkých aktívnych
spoluvlastníkov u správcu alebo losovaním. V tomto prípade však napriek vyšším iným ponukám bude
uprednostnené spoluvlastnícke právo a ostatné ponuky je správca povinný po zaplatení kúpnej ceny niektorým zo
spoluvlastníkov odmietnuť.

Záverečné ustanovenia:
Toto ponukové konanie je organizované správcom dľa ustanovení § 167n a 167p Zák.č.7/2005 Z.z. a nie je
verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ani verejnou
obchodnou súťažou alebo verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného
Zákonníka. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať stanovené podmienky alebo bude doručená oneskorene, sa nebude
prihliadať.

Správca konkurznej podstaty na požiadanie záujemcom poskytne ďalšie nevyhnutné informácie k ponukovému
konaniu a to telefonicky na tel. č. 033/ 55 15 200 alebo e-mailom na sefcik@auditconsult.sk. Na zmluvu, ktorou
správca speňaží Predmet ponuky podľa tohto záväzného pokynu, sa budú primerane vzťahovať ustanovenia §
588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (v texte ako „Kúpna
zmluva“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K026024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Czucz Adrian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ňárad 207, 930 06 Ňárad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/29/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/29/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka: Adrian Czucz, nar. 14.08.1982, trvale bytom 930 06 Ňárad 207, podnikajúceho pod
obchodným menom Adrian Czucz - BARIERB, IČO: 44 844 654, s miestom podnikania 930 06 Ňárad 207, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.10.2018 (ďalej len "dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo ponukového konania na podávanie návrhov
na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je hnuteľný majetok zapísaný v súpise majetku dlžníka pod
súpisovou zložkou č. 1; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 93/2019 zo dňa 16.05.2019, za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
stav opotrebovanosti

Nákladné vozidlo značky SEAT INCA 9K/AUD/SG
Motorové vozidlo v súčasnosti pojazdné. Správca súčasne upozorňuje, že motorové vozidlo môže mať viaceré
vady, ako aj na možný nesúlad alebo absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom
vyžadovaných skúšok a certifikátov.
podiel 1/1

spoluvlastnícky
úpadcu
hodnota
zapisovaného 800,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
13.05.2019
dôvod zapísania majetku majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

Motorové vozidlo sa predáva v stave, v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
faktické vady spôsobené najmä užívaním, opotrebovaním, ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých
jeho častí, rovnako ani za jeho právne vady.
LEHOTA A ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA PREDLOŽENIE PONÚK:
Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne:
a. do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto,
v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ KONANIE – motorové vozidlo - správca dlžníka
ADRIAN CZUCZ – NEOTVÁRAŤ”, alebo
b. do elektronickej schránky správcu: LexCreditor k.s. IČO: 47 245 913 s označením predmetu správy
“PONUKOVÉ KONANIE - motorové vozidlo - správca dlžníka ADRIAN CZUCZ – NEOTVÁRAŤ”
v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení (t.j. publikovaní) v Obchodnom
vestníku. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť.
ZÁLOHA:
Záloha:

VYŽADUJE SA

Suma zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

Spôsob zloženia zálohy:
bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení
zálohy musí záujemca uviesť ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZALOHA MV CZUCZ“.
Lehota na zloženie zálohy:
Záloha musí byť odpísaná z účtu záujemcu najneskôr posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk a pripísaná na účet správcu najneskôr v deň otvárania obálok o 12.00 hod., a to bez ohľadu
na zavinenie zo strany záujemcu.
OBLIGATÓRNE NÁLEŽITOSTI PONUKY:
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu.
Právnická osoba uvedie obchodné meno, sídla a IČO
Fyzická osoba – podnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko, IČO, miesto podnikania a
označenie zápisu v príslušnom registri.
Fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko.
uvedením resp. obchodného mena, sídla a IČO;
2. Kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
3. Preukázanie právnej subjektivity záujemcu.
Právnická osoba predloží originál aktuálneho výpisu z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je
právnická osoba zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky;
Fyzická osoba – podnikateľ predloží overenú fotokópiu výpisu zo živnostenského registra resp. iného registra,
v ktorom je fyzická osoba – podnikateľ zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky a fotokópiu
preukazu totožnosti;
Fyzická osoba – nepodnikateľ predloží fotokópiu preukazu totožnosti. Fyzická osoba - nepodnikateľ je zároveň
povinná uviesť, či predmet ponukového konania v prípade úspechu v ponukovom konaní nadobudne do
výlučného vlastníctva alebo bude predmetom BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich
do BSM;
4. Označenie majetku, ktorý je predmetom ponukového konania, ktoré musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj.
5. Návrh kúpnej ceny v eurách.
6. Doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu.
7. Čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi;
8. Označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní uhradenú zálohu na kúpnu cenu.
9. Výslovný súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad vrátane
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlásenie o prijatí záväzku zaplatiť pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny, ak
v stanovenej lehote úspešný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu ako aj súhlas záujemcu so
započítaním pokuty s pohľadávkou na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
10. Podpis záujemcu, resp. zaručený elektronický podpis záujemcu, ak je ponuka doručená do elektronickej
schránky správcu.
OTVÁRANIE OBÁLOK A VYHODNOTENIE PONÚK:
Otváranie obálok sa uskutoční na 5- ty kalendárny deň odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Do plynutia lehoty sa
nezapočítava deň, keď došlo k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, otváranie obálok sa uskutoční najbližší nasledujúci pracovný deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk
úradný záznam.
Správca neprihliada na ponuky, ktoré/ktorej:
1. neboli doručené v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava –
Staré Mesto,
2. neobsahujú niektorú z obligatórnych náležitostí ponuky,
3. neobsahujú pravdivé resp. správne údaje o záväzkoch voči dlžníkovi,
4. záujemca nezložil zálohu na kúpnu cenu v lehote na zloženie zálohy,
5. sú viacerými ponukami toho istého záujemcu,
6. nespĺňajú akúkoľvek inú podmienku ponukového konania.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať.
Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom ponukového konania sa stane ten, kto (1.) splní všetky podmienky
ponukového konania, a zároveň (2.) ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
ĎALŠIE PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
V prípade, ak záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom
kúpnu zmluvu resp. nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v primeranej lehote určenej správcom, je povinný
zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny. Pokuta je príjmom príslušnej podstaty.
Správca je oprávnený započítať pokutu s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
Správca si vyhradzuje právo na neuzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, ak oprávnená osoba podľa
§ 167r ods. 2 ZKR so súhlasom dlžníka požiada o vykúpenie predmetu ponukového konania za cenu dosiahnutú
v ponukovom konaní (t.j. cenu ponúknutú úspešným záujemcom) v lehote 10 dní od vyhodnotenia ponukového
konania.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
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údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s. – správca dlžníka

K026025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Czucz Adrian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ňárad 207, 930 06 Ňárad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1982
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/29/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/29/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka: Adrian Czucz, nar. 14.08.1982, trvale bytom 930 06 Ňárad 207, podnikajúceho pod
obchodným menom Adrian Czucz - BARIERB, IČO: 44 844 654, s miestom podnikania 930 06 Ňárad 207, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.10.2018 (ďalej len "dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I. kolo ponukového konania na podávanie návrhov
na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je hnuteľný majetok zapísaný v súpise majetku dlžníka pod
súpisovou zložkou č. 2; súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 93/2019 zo dňa 16.05.2019, za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 2
hnuteľná vec
popis
Príves nákladný – PONGRATZ LPA/206/U/H
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel 1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného 300,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
13.05.2019
dôvod zapísania majetku
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku

Prívesný vozík sa predáva v stave, v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
faktické vady spôsobené najmä užívaním, opotrebovaním, ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých
jeho častí, rovnako ani za jeho právne vady.
LEHOTA A ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA PREDLOŽENIE PONÚK:
Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto,
v zalepenej obálke s výrazným označením “PONUKOVÉ KONANIE – prívesný vozík - správca dlžníka
ADRIAN CZUCZ – NEOTVÁRAŤ”, alebo
b. do elektronickej schránky správcu: LexCreditor k.s. IČO: 47 245 913 s označením predmetu správy
“PONUKOVÉ KONANIE - prívesný vozík - správca dlžníka ADRIAN CZUCZ – NEOTVÁRAŤ”
v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku.
Oznámenie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení (t.j. publikovaní) v Obchodnom
vestníku. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k zverejneniu oznámenia v Obchodom vestníku. Ak
posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci
pracovný deň.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť.
ZÁLOHA:
Záloha:

VYŽADUJE SA

Suma zálohy:

CELÁ PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA

Spôsob zloženia zálohy:
bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení
zálohy musí záujemca uviesť ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZALOHA PV CZUCZ“.
Lehota na zloženie zálohy:
Záloha musí byť odpísaná z účtu záujemcu najneskôr posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk a pripísaná na účet správcu najneskôr v deň otvárania obálok o 12.00 hod., a to bez ohľadu
na zavinenie zo strany záujemcu.
OBLIGATÓRNE NÁLEŽITOSTI PONUKY:
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu.
Právnická osoba uvedie obchodné meno, sídla a IČO
Fyzická osoba – podnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko, IČO, miesto podnikania a
označenie zápisu v príslušnom registri.
Fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, rodného číslo, trvalé bydlisko.
uvedením resp. obchodného mena, sídla a IČO;
2. Kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
3. Preukázanie právnej subjektivity záujemcu.
Právnická osoba predloží originál aktuálneho výpisu z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je
právnická osoba zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky;
Fyzická osoba – podnikateľ predloží overenú fotokópiu výpisu zo živnostenského registra resp. iného registra,
v ktorom je fyzická osoba – podnikateľ zapísaná, nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky a fotokópiu
preukazu totožnosti;
Fyzická osoba – nepodnikateľ predloží fotokópiu preukazu totožnosti. Fyzická osoba - nepodnikateľ je zároveň
povinná uviesť, či predmet ponukového konania v prípade úspechu v ponukovom konaní nadobudne do
výlučného vlastníctva alebo bude predmetom BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich
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do BSM;
4. Označenie majetku, ktorý je predmetom ponukového konania, ktoré musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj.
5. Návrh kúpnej ceny v eurách.
6. Doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu.
7. Čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi;
8. Označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní uhradenú zálohu na kúpnu cenu.
9. Výslovný súhlas záujemcu s podmienkami ponukového konania bez akýchkoľvek výhrad vrátane
vyhlásenie o prijatí záväzku zaplatiť pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny, ak
v stanovenej lehote úspešný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu ako aj súhlas záujemcu so
započítaním pokuty s pohľadávkou na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
10. Podpis záujemcu, resp. zaručený elektronický podpis záujemcu, ak je ponuka doručená do elektronickej
schránky správcu.
OTVÁRANIE OBÁLOK A VYHODNOTENIE PONÚK:
Otváranie obálok sa uskutoční na 5- ty kalendárny deň odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Do plynutia lehoty sa
nezapočítava deň, keď došlo k uplynutiu lehoty na predkladanie ponúk. Ak tento deň pripadne na sobotu, nedeľu
alebo sviatok, otváranie obálok sa uskutoční najbližší nasledujúci pracovný deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otvorení obálok a vyhodnotení ponúk
úradný záznam.
Správca neprihliada na ponuky, ktoré/ktorej:
1. neboli doručené v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava –
Staré Mesto,
2. neobsahujú niektorú z obligatórnych náležitostí ponuky,
3. neobsahujú pravdivé resp. správne údaje o záväzkoch voči dlžníkovi,
4. záujemca nezložil zálohu na kúpnu cenu v lehote na zloženie zálohy,
5. sú viacerými ponukami toho istého záujemcu,
6. nespĺňajú akúkoľvek inú podmienku ponukového konania.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať.
Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom ponukového konania sa stane ten, kto (1.) splní všetky podmienky
ponukového konania, a zároveň (2.) ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
ĎALŠIE PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:
Vypratanie veci je povinný zabezpečiť úspešný záujemca na svoje náklady.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Prívesný vozík z miesta jeho uskladnenia.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
V prípade, ak záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť so správcom
kúpnu zmluvu resp. nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v primeranej lehote určenej správcom, je povinný
zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny. Pokuta je príjmom príslušnej podstaty.
Správca je oprávnený započítať pokutu s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
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Správca si vyhradzuje právo na neuzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom, ak oprávnená osoba podľa
§ 167r ods. 2 ZKR so súhlasom dlžníka požiada o vykúpenie predmetu ponukového konania za cenu dosiahnutú
v ponukovom konaní (t.j. cenu ponúknutú úspešným záujemcom) v lehote 10 dní od vyhodnotenia ponukového
konania.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a berie na vedomie, že
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti správcu podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a príslušnými ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s. – správca dlžníka

K026026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hervay Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopná ulica 413 / 18, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/336/2020 S1746-139
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/336/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca dlžníka Gábor Hervay, nar. 15.05.1989, trvale bytom Konopná ulica 413/18, 930 25 Vrakúň, týmto
dopĺňa súpisové zložky majetku úpadcu:
2. Prevyšujúci výťažok z dražby nehnuteľností dlžníka zapísaných na LV č. 660 v kat. úz. Vrakúň, obec Vrakúň,
okres Dunajská Streda
Súpisová hodnota: 126,46 €
Deň zápisu súpisovej zložky majetku: 25.05.2021
Dôvod zápisu súpisovej zložky majetku: § 167g ods. 2 ZKaR

V Sládkovičove 28. mája 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca
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K026027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hervay Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopná ulica 413 / 18, 930 25 Vrakúň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/336/2020 S1746-140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/336/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Gábor Hervay, nar. 15.05.1989, trvale bytom Konopná ulica 413/18, 930 25 Vrakúň, týmto v
zmysle §167v ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 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.
V Sládkovičove 28. mája 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K026028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slanina Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 880 / 14, 925 53 Pata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/44/2021 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/44/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej konkurznej podstaty
Majetok

Zápis do súpisu Súpisová
hodnota
v mene €
Súpisová
Opis majetku
Deň zápisu Dôvod
106 222,00
zložka číslo 1
zápisu
Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti REAL – STAV:MS s.r.o., IČO: 28.05.2021 §
167h
44 076 347, vo výške 100% na základnom imaní, ktorému zodpovedá peňažný
ZKR
vklad v sume 106 222,- eur, ktorý je splatený v sume 106 222,- eur

K026029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kočišské 5961/17A, 919 34 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/103/2021 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/103/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Matúš Alexander, nar. 26.12.1982, bytom
Kočišské 5961/17A, 919 34 Trnava, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod do
12:00 hod a od 13:00 do 15:00 hod., po predchádzajúcom dohovore na tel. čísle 0911 780119 alebo e-mailom na
obartosovic@gmail.com.

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca

K026030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kočišské 5961/17A, 919 34 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/103/2021 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/103/2021
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

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of
29th May 2000

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca konkurznej podstaty dlžníka dlžníka Matúš Alexander, nar. 26.12.1982,
bytom Kočišské 5961/17A, 919 34 Trnava, (ďalej aj ako len „dlžník“), v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 zo dňa 29.05.2000 oznamuje, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn.: 26OdK/103/2021 -12
zo dňa 25.05.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

JUDr. Ondrej Bartošovič as the bankruptcy trustee of the debtor Matúš Alexander, born on 29.06.1971,
residence at Kočišské 5961/17A, 919 34 Trnava, Slovakia, according to the Direction of the European
Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, obliged to inform you that with the resolution of the
District Court Trnava, proc. no. 26OdK/103/2021-12, dated on 25th of May 2021 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets.

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 dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie, na
adrese JUDrr. Ondrej Bartošovič, správca, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom nato určeného elektronického formulára, Elektronické
podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
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creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Ondrej Bartošovič, Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, Slovenská republika, or electronically to to the
bakruptcy trustees electronical box, these must be alectronically signed.

V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

The registration of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim divided to the principal and the
interests, and the interests divided according to the legal cause; the registration has to be filled in
a special registration form, which has to be dated and signed by creditor. The registration form can be
found on the website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
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.

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
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lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. The claim has to be lodged in currency named
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to
the lodgement of claim. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and
noted to the bankruptcy trustee.

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.

Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim served to the
bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim
however the creditor can not exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged
claims.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
thebusiness documentation of the debtor.

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca úpadcu / debtor´s trustee

K026031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hanes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 3/1, 908 41 Šaštín - Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/5/2021 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/5/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 25.01.2021, č.k. 25OdK/5/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Ján Hanes, nar. 27.06.1984, bytom Hviezdoslavova 3/1, 908 41 Šaštín Stráže..
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Zároveň uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 25.01.2021, č.k. 25OdK/5/2021 ustanovil súd do funkcie
správcu dlžníka (ďalej len „dlžník“) JUDr.. Ondreja Bartošoviča, správcu so sídlom kancelárie Pázmaňa 2020/30,
927 01 Šaľa, značka správcu S 1748. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č.
19/2021 zo dňa 29.01.2021.
Ako správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Hanes, nar. 27.06.1984, bytom Hviezdoslavova 3/1, 908 41
Šaštín Stráže., 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, vyhlásenia úpadcu, a vlastných zistení správcu, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by bolo možné speňažiť tak, aby pokryl aspoň náklady konkurzu
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
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ján Hanes, nar. 27.06.1984, bytom
Hviezdoslavova 3/1, 908 41 Šaštín Stráže. vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 25OdK/5/2021
zrušuje a končí.

JUDr. Ondrej Bartošovič, správca

K026032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reháková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuské 69, 906 12 Osuské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/10/2021 S1746-11
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/10/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Lucia Reháková, nar. 15.03.1983, bytom 906 12 Osuské 69, týmto podľa ustanovenia § 167l
ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do Zoznamu
pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Por. č.
10

Veriteľ
POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Adresa
Pribinova 25, 811 09 Bratislava

IČO
35 807 598

Výška pohľadávky (€)
3358,36

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich veriteľ
nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 28. mája 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K026033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Reháková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuské 69, 906 12 Osuské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/10/2021 S1746-97
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/10/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca dlžníka Lucia Reháková, nar. 15.03.1983, bytom 906 12 Osuské 69, v zmysle § 167u zákona
o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
Správca vyzýva veriteľov prihlásených pohľadávok, aby oznámili svoj bankový účet pre účely poukázania výťažku,
pokiaľ tak ešte neurobili, v lehote 15 kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy. Plnenia, pri ktorých sa správcovi
nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú
štátu.
V Sládkovičove 28. mája 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K026034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVIS comp s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Coburgova 2273/17 / 0, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 812 354
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 28K/17/2017 S1746-399
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/17/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu STAVIS comp s. r. o., Bulharská 42/2476, 917 01 Trnava, IČO: 35 812 354, týmto podľa
ustanovenia 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje,
že do Zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávky prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Číslo
167

Veriteľ
Slovenská republika - Daňový úrad Trnava

Adresa
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava

IČO

Výška pohľadávky
83 358,42

Toto oznámenie o zapísaní do Zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že ich správca
alebo veriteľ nemôže celkom alebo čiastočne poprieť.
V Sládkovičove 28. mája 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K026035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hubinák Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 858 / 9, 925 53 Pata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/19/2021 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/19/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Druhé, Predmet: Úpadca je vlastníkom
Typ
majetku
Hnuteľná
vec

Súpisová hodnota
ŠPZ
[EUR]

Podstata

Názov

Všeobecná
podstata

Peugeot 406, modrá
380.00
metalíza

GA-260AY

Majetok
osoby

Stav
primerané veku,
riadiaca páka

zlomená

tretej

Zabezpečenie
Nie

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Hubinák – KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V
lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2.
Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o
zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej
osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu
fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu
záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie
ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN:
SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na
účet správcu, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia
lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania
písomne do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne
najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. 5. S Úspešným účastníkom ponukového
konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s
výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzatvorenie tejto
zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude predávať v stave „ako
stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. 7.
Právo úspešného účastníka na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od
dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do
piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie
informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10.
Správca nie je podľa ZoKR oprávnený odmietnuť ponuku, ktorá má všetky náležitosti. Záväzné ponuky podané v
rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú vylúčené. Ing. Renata Petrová

K026036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Wolf Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 471 / 42, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/80/2021 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/80/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors Podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000
zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Tibor Wolf, narodený 10.01.1973, trvale bytom Hviezdoslavova 471/42,
905 01 Senica, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/80/2021 zo dňa 07.05.2021,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č.
91/2021 zo dňa 13.05.2021. According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on the 29th
May 2000, as the trustee of bankrupt: Tibor Wolf, born 10.01.1973, live Hviezdoslavova 471/42, 905 01 Senica. I
am obliged to inform you with that resolution of the District Court Trnava, proc. no. 26OdK/43/2021 dated on the
07th May 2021, bankruptcy was declared on the bankrupt´s estate. The mentioned resolution was published in the
Commercial Gazette Journal No. 91/2021 dated on the 13th May 2021. Konkurz sa považuje za vyhlásený
zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia tohto uznesenia
sa považuje deň nasledujúci dni zverejnenia predmetného uznesenia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením
konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commercial Gazette, whereby as the day of publishing of that resolution the day
following the day after the publishing of that resolution in the Commercial Gazette shall be considered. The debtor
becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v
konkurze uplatňuje prihláškou. The claim, which is not the claim against the property, shall be alleged by an
application. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Ing. Renata Petrová, so sídlom: Komenského
33, 927 05 Šaľa-Veča, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Ing. Renata Petrová,
registered seat: Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, where by it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. If the
creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Gazette after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial Gazette with stating the creditor and the registered sum. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v
prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. If it is an assured claim, also the security right
must be duly and on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within
45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku
v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada. If such
creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into
consideration in the bankruptcy. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c)
legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total
sum of the claim, f) signature. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu,poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is
tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku
prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Also creditors, who have claim against the third person, however
secured by bankrupt’s assets, have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene EUR. The claim has to be lodged in currency named as EUR. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering announce the determination of the
representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Commercial Gazette. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. mája 2000. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other
EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000
dated on 29th May 2000. Ing. Renata Petrová

K026037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balejka Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojničky 138, 920 55 Bojničky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/375/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/375/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé, Predmet: Úpadca je vlastníkom
Typ majetku Názov

na parcele č. Výmera Majetok tretej osoby Zabezpečenie Obec

Katastrálne územie Spoluvlastnícky podiel LV

nehnuteľnosť orná pôda 2004

543

nie

Áno

Bojničky Bojničky

9/24

nehnuteľnosť orná pôda 2005
orná
nehnuteľnosť
2006
pôda

2154

nie

Áno

Bojničky Bojničky

9/24

912
912

1723

nie

Áno

Bojničky Bojničky

9/24

912

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Balejka1 – KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V
lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2.
Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o
zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej
osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu
fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu
záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie
ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN:
SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na
účet správcu, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia
lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania
písomne po vyhodnotení verejného ponukového konania zabezpečeným veriteľom. 5. S Úspešným účastníkom
ponukového konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej
podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok
neuzatvorenie tejto zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude
predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo
proti podstate. 7. Právo úspešného účastníka na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené
tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od
dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do
piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 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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záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie
informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10.
Správca je podľa zákona o elektornizácii štátnej správy povinný prijať ponuku zaslanú prostredníctvom ÚPVS,
teda slovensko.sk. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú
vylúčené. Ing. Renata Petrová

K026038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balejka Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojničky 138, 920 55 Bojničky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/375/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/375/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca týmto v zmysle ust. § 167p podľa Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZoKR“) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve úpadcu. Kolo: Prvé, Predmet: Úpadca je vlastníkom
Typ majetku Názov
nehnuteľnosť

lesný
pozemok

na
č.
2229

parcele

Výmera

Majetok
osoby

4776

nie

tretej

Zabezpečenie Obec
Áno

Katastrálne
územie

Bojničky Bojničky

Spoluvlastnícky
podiel

LV

3/8

1055

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Podmienky
verejného ponukového konania: 1. Záujemcovia o kúpu Predmetu speňaženia môžu ponuky zasielať na adresu
sídla správcu – Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča – v zalepených obálkach s nápisom „Balejka2 – KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V
lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. 2.
Záväzná ponuka musí obsahovať vymedzenie predmetu kúpy, ponúkanú kúpnu cenu v eurách, potvrdenie o
zaplatení ponúkanej kúpnej ceny, identifikáciu záujemcu fyzickej osoby, respektíve právnej subjektivity právnickej
osoby, (meno, priezvisko, (u žien aj rodné) dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, emailovú adresu záujemcu
fyzickej osoby, podpis; obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, podpis štatutára právnickej osoby, e-mailovú adresu
záujemcu právnickej osoby, alebo živnostníka). 3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie
ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN:
SK0311000000002610571053. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na
účet správcu, na ponuku sa neprihliada. 4. Otváranie obálok uskutoční správca do troch (3) dní od skončenia
lehôt na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania
písomne po vyhodnotení verejného ponukového konania zabezpečeným veriteľom. 5. S Úspešným účastníkom
ponukového konania správca spíše kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej
podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok
neuzatvorenie tejto zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania. 6. Predmet speňaženia sa bude
predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo
proti podstate. 7. Právo úspešného účastníka na uzavretie Kúpnej zmluvy k Predmetu speňaženia je podmienené
tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.j. od
dátumu otvárania obálok. 8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do
piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR,
záloha bude úspešnému účastníkovi vrátená do troch (3) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňaženia
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje. 9. Záujemcovia o bližšie
informácie o Predmete speňaženia môžu správcu kontaktovať e-mailom na adrese renata.petrova@post.sk. 10.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 je podľa zákona o elektornizácii štátnej správy povinný prijať ponuku zaslanú prostredníctvom ÚPVS,
teda slovensko.sk. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami tohto verejného ponukového konania budú
vylúčené. Ing. Renata Petrová

K026039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda 3, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/70/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/70/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 26OdK/70/2020 zo dňa 27.11.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Jozef Horváth, narodený 25.06.1968, trvale bytom 929 01 Dunajská Streda. Zároveň uznesením
Okresného súdu Trnava sp. zn. 26OdK/70/2020 zo dňa 27.11.2020 ustanovil do funkcie správcu úpadcu (ďalej
len „úpadca“) Ing. Renatu Petrovú, so sídlom kancelárie Komenského 33, 927 05 Šaľa-Veča, značka správcu S
1272. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 213/2020 zo dňa 03.12.2020.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Jozef Horváth, narodený 25.06.1968, trvale bytom 929 01 Dunajská
Streda, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že som vychádzala zo Zoznamu majetku dlžníka a vlastného zisťovania, ako aj z vyhlásenia dlžníka,
ktorý sa 15.12.2020 dostavil do kancelárie správcu. Správca následne zistil, že dlžníkov majetok nepokryje ani
náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jozef Horváth, narodený 25.06.1968, trvale bytom
929 01 Dunajská Streda, zrušuje.

K026040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Staňo Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Tamaškovičova 2731 / 6, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Renáta Petrová
Sídlo správcu:
Komenského 33, 927 05 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/19/2020 S1272
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/19/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca Ing. Renata Petrová, na základe ustanovenia § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z
všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do zoznamu nahliadnuť.
Ing. Renata Petrová, správca

K026041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fogasová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Daniel Poturnay
Sídlo správcu:
Cukrovarská 225, 925 21 Sládkovičovo
Spisová značka správcovského spisu: 36K/9/2016 S1746-263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/9/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu: Renáta Fogasová, nar. 23.08.1983, Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda, v zmysle §
101 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje návrh Konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov a určuje lehotu 21 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku na jeho schválenie.
Konečný rozvrh výťažku (Návrh)
V konkurznej veci úpadcu: Renáta Fogasová, nar. 23.08.1983, Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda
(ďalej len „úpadca“), správca v zmysle § 101 ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ZKaR) zostavil Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
I.

Všeobecná časť.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený 26.04.2016.
Správca na základe vykonaných zistení a ohliadky majetku podliehajúceho konkurzu zostavil Súpis všeobecnej
podstaty, ktorého súpisové zložky zverejnil v Obchodnom vestníku č. 115/2016 dňa 15.06.2016.
Prvá schôdza veriteľov (PSV) sa uskutočnila 27.07.2016 v sídle správcu. PSV sa nezúčastnil žiadny veriteľ,
nebola uznášaniaschopná, a preto v zmysle § 39 ods. 1 v spojení s § 107 ods. 2 ZKaR pôsobnosť zástupcu
veriteľov vykonával súd.
Nehnuteľný majetok zapísaný v Súpise majetku všeobecnej podstaty pod por. č. 1, ako aj hnuteľné vecí –
vstavané spotrebiče zapísané pod por. č. 2, 3 a 7 (spolu ako Nehnuteľnosti) bol po dohode so správcom manžela
úpadcu speňažovaný bez rozdelenia BSM. Správca požiadal OS Trnava o schválenie záväzného pokynu na
speňaženie Nehnuteľností dňa 25.11.2017, príslušný orgán schválil záväzný pokyn s právoplatnosťou dňa
19.03.2018 (OV 55/2018). Nehnuteľnosti boli speňažené 11.07.2018 v 1. kole dražby, pričom výťažok zo
speňaženia dosiahol spolu =37.995,- €, ktorá čiastka sa rozdelila do konkurznej podstaty úpadcu a do konkurznej
podstaty manžela úpadcu rovnomerne po =18.997,50 €.
Predpokladom speňaženia hnuteľných vecí zapísaných v Súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 4-6 a 8-21
(Hnuteľné veci) bolo rozdelenie BSM. Správca dňa 09.11.2017 uzatvoril so správcom manžela úpadcu Dohodu
o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uznesenie Okresného súdu Galanta, ktorý schválil
rozdelenie BSM, nadobudlo právoplatnosť 23.11.2018 a vykonateľnosť 23.02.2019. Správca požiadal OS Trnava
o schválenie záväzného pokynu na speňaženie Hnuteľných vecí dňa 27.02.2019. Príslušný orgán schválil
záväzný pokyn s právoplatnosťou dňa 12.04.2019 (OV 72/2019). Hnuteľné veci boli speňažené v 2. kole
ponukového konania dňa 20.05.2019 za čiastku =158,- €. V zmysle schválenej Dohody o vyporiadaní
bezpodielového spoluvlastníctva manželov správca poukázal 50 % výťažku zo speňaženia do konkurznej
podstaty manžela úpadcu.
Dodatočne správca doplnil do Súpisu všeobecnej podstaty pohľadávku ako položku č. 22. Pohľadávka bola
uspokojená na konkurzný účet 25.11.2020.
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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Nakoľko bolo zrejmé, že zabezpečený veriteľ nebude v plnom rozsahu uspokojený zo speňaženia majetku
zapísaného do Súpisu majetku oddelenej podstaty, správca nepristúpil k zostaveniu čiastkového rozvrhu zo
všeobecnej podstaty, keďže by týmto postupom bol zabezpečený veriteľ ukrátený v uspokojení jeho pohľadávok
oproti nezabezpečeným veriteľom.
Po zostavení, schválení a splnení Rozvrhu z oddelenej podstaty správca dňa 16.04.2021 oznámil v Obchodnom
vestníku zostavenie Zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť Konečný rozvrh výťažku.
Nakoľko v lehote podľa § 96 ods. 3 ZKaR nikto nepodal námietku poradia pohľadávky proti všeobecnej podstate,
správca zostavil tento návrh Konečného rozvrhu výťažku, ktorý v zmysle § 101 ods. 2 ZKaR predkladá na
schválenie príslušnému orgánu a na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
II. Rozvrhová časť.
Nespotrebovaný preddavok na trovy konkurzného konania vo výške =663,88 € bol na konkurzný účet poukázaný
dňa 24.05.2016.
Majetok zapísaný do Súpisu všeobecnej podstaty bol speňažený nasledovne:
Položka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
SPOLU

Dátum speňaženia
11.07.2018
11.07.2018
11.07.2018
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
11.07.2018
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
25.11.2020

Súpisová hodnota
12 500,00 €
100,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €
25,00 €
10,00 €
50,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
50,00 €
10,00 €
25,00 €
25,00 €
50,00 €
10,00 €
445,99 €
13 475,99 €

Výťažok zo speňaženia
18 794,52 €
150,36 €
15,04 €
4,00 €
4,00 €
2,00 €
37,59 €
4,00 €
20,00 €
20,00 €
4,00 €
4,00 €
20,00 €
4,00 €
4,00 €
20,00 €
4,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
4,00 €
445,99 €
19 601,49 €

%
150,36%
150,36%
150,36%
40,00%
40,00%
40,00%
150,36%
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%
40,00%
100,00%
145,45%

Na konkurzný účet boli pripísané bankové úroky vo výške 0,01 €.
Celkové zdroje všeobecnej podstaty dosiahli =20.265,38 €.
Pohľadávky proti všeobecnej podstate podľa § 87 ods. 2 písm. a) ZKaR dosiahli sumu =5.228,62 €, z toho:
a.
1.
2.
b.
c.

náklady speňaženia majetku zapísaného v Súpise všeobecnej podstaty dosiahli =1.100,36 €, v tom:
náklady speňaženia Nehnuteľností =1.021,36 €,
náklady speňaženia Hnuteľných vecí =79,- €,
odmena správcu za činnosť do konania Prvej schôdze veriteľov predstavuje =796,66 €,
odmena správcu zo speňaženia majetku zapísaného do Súpisu všeobecnej podstaty predstavuje
=3.292,60 € v tom:

BYT A VSTAVANÉ SPOTREBIČE:
Súbor majetku (§ 22)
príjem zo speňaženia
z výťažku do 330 €

Základ
18 997,50 €
330,00 €

Sadzba
16%

Odmena
2 696,25 €
52,80 €

DPH
539,25 €

SPOLU
3 235,50 €
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z výťažku nad 330 €
z výťažku nad 3 330 €
HNUTEĽNÉ VECI:
Súbor majetku (§ 22)
príjem zo speňaženia
z výťažku do 330 €
PREPLATOK NA DP FO:
Pohľadávky (§ 17)
pohľadávka

Deň vydania: 02.06.2021

3 000,00 €
15 667,50 €

15%
14%

450,00 €
2 193,45 €

Základ
158,00 €
158,00 €

Sadzba

DPH
5,06 €

SPOLU
30,34 €

16%

Odmena
25,28 €
25,28 €

Základ
445,99 €

Sadzba
5%

Odmena
22,30 €

DPH
4,46 €

SPOLU
26,76 €

d. súdny poplatok za konkurzné konanie predstavuje =39,- € (určený ako výťažok zo speňaženia všeobecnej
podstaty =19.601,- € vynásobený sadzbou súdneho poplatku 0,2 % a zaokrúhlený nadol).
Pohľadávky proti všeobecnej podstate podľa § 87 ods. 2 písm. c) ZKaR dosiahli sumu =5.070,69 €.
Na uspokojenie nezabezpečených veriteľov po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate zostáva
=9.966,07 €, čo predstavuje mieru uspokojenia 72,30 %.
Jednotliví veritelia budú uspokojení nasledovne:
por.
č.
1
2
3
4
5
6
7

názov/meno priezvisko

IČO/dátum
narodenia
31 318 916
215 759

adresa

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, Bratislava
Slovenská republika - Krajský súd v Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava
Bratislave
CETELEM SLOVENSKO a.s.
Panenská 7, Bratislava
35 787 783
SVB SEVER II
Námestie SNP 193, 929 01 Dunajská 37 988 301
Streda
SVB SEVER II
Námestie SNP 193, 929 01 Dunajská 37 988 301
Streda
SECAPITAL S.á.r.l.
1A Rue Jean Piret, L-2350 Luxemburg, B 108305
Luxembursko
KRUK Česká a Slovenská republika Československej armády 954/7, Hradec 24785199
s.r.o.
Králové, ČR
SPOLU

suma
pohľadávky
12 026,56
71,53

rozsah
uspokojenia
8 695,29
51,72

301,53
496,02

218,01
358,63

30,94

22,37

824,99

596,47

32,62

23,58

13 784,19

9 966,07

Rozvrh z oddelenej podstaty (Príloha Konečného rozvrhu výťažku)
Spis. zn.: 36K/9/2016 S1746-244

V Sládkovičove 22. februára 2021

V konkurznej veci úpadcu: Renáta Fogasová, nar. 23.08.1983, Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda
(ďalej len „úpadca“), správca v zmysle § 97 ods. 1 zákona NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov (ZKaR) zostavil Rozvrh z oddelenej podstaty.
I.

Všeobecná časť.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený 26.04.2016.
Správca na základe vykonaných zistení a ohliadky majetku podliehajúceho konkurzu zostavil Súpis oddelenej
podstaty, ktorého súpisové zložky zverejnil v Obchodnom vestníku č. 115/2016 dňa 15.06.2016.
Nakoľko sa jednalo o majetok tretích osôb zabezpečujúci záväzky úpadcu, správca listom z 10.06.2016 vyzval
v zmysle § 79 ods. 1 ZKaR oboch spoluvlastníkov, aby v lehote 30 dní od doručenia výzvy zaplatili k rukám
správcu sumu zabezpečenej pohľadávky. Po márnom uplynutí lehoty správca pristúpil k speňaženiu majetku.
Záväzným pokynom doručeným dňa 15.11.2018 zabezpečený veriteľ určil, že majetok sa speňaží formou dražby
a uložil správcovi, aby oslovil 7 dražobných spoločností určených zabezpečeným veriteľom na predloženie
cenovej ponuky. Na základe predložených ponúk správca vyhodnotil ako najvýhodnejšiu ponuku Profesionálnej
dražobnej spoločnosti, a.s., s ktorou bola 27.03.2019 uzatvorená Zmluva o vykonaní dobrovoľnej dražby.
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Všeobecná hodnota nehnuteľností tvoriacich majetok oddelenej podstaty stanovená Znaleckým posudkom č.
71/2019 zo dňa 01.04.2019 vypracovaným znalcom Ing. Otom Pisoňom predstavovala 29.600,- €.
Záväzný pokyn zabezpečeného veriteľa na speňaženie majetku v 1. kole dražby bol správcovi doručený
02.07.2019. Prvého kola dražby, ktoré sa uskutočnilo 22.08.2019, sa nezúčastnil žiadny záujemca.
Záväzný pokyn zabezpečeného veriteľa na speňaženie majetku v 2. kole dražby bol správcovi doručený
27.08.2019. Druhého kola dražby, ktoré sa uskutočnilo 15.10.2019, sa nezúčastnil žiadny záujemca.
Vzhľadom na riziko, že nehnuteľnosti nebudú speňažené ani v 3. kole dražby, správca navrhol postup, podľa
ktorého 3. kolo dražby bude vyhlásené až po tom, čo bude evidovaný záujemca, ktorý sa vopred písomne zaviaže
zložiť zábezpeku a urobiť najnižšie podanie na dražbe.
Záväzný pokyn zabezpečeného veriteľa na speňaženie majetku v 3. kole dražby v zmysle postupu navrhnutého
správcom bol správcovi doručený 04.02.2020. Tretie kolo dražby, ktoré sa malo uskutočnilo 01.04.2020, bolo
z dôvodu prijatých protipandemických opatrení zrušené.
Opakované tretie kolo dražby sa uskutočnilo 29.06.2020, najnižšie podanie bolo stanovené na 17.760,- € a
správca na konanie dražby osobne dohliadol. Dražby sa zúčastnilo 7 záujemcov. Opakované tretie kolo bolo
úspešné a nehnuteľnosti boli vydražené za 19.760,- €.
Po speňažení majetku v oddelenej podstate správca zostavil zoznam pohľadávok proti oddelenej podstate
a oznámil túto skutočnosť spolu so zámerom zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty v Obchodnom vestníku
č. 237/2020 zverejnenom 09.12.2020.
V lehote 30 dní podľa § 96 ods. 3 ZKaR zabezpečený veriteľ nevyužil svoje oprávnenie nahliadnuť do zoznamu
pohľadávok proti oddelenej podstate, ani nenamietol poradie pohľadávky proti oddelenej podstate.
V lehote 45 dní podľa § 96 ods. 5 ZKaR správca zostavil tento Rozvrh z oddelenej podstaty.
II. Rozvrhová časť.
Majetok zapísaný do Súpisu majetku oddelenej podstaty bol speňažený nasledovne:
Položka
1
2
3
4
SPOLU

Dátum speňaženia
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020

Súpisová hodnota
6 005,00 €
5 450,00 €
215,00 €
5 000,00 €
16 670,00 €

Výťažok zo speňaženia
7 118,10 €
6 460,23 €
254,85 €
5 926,81 €
19 760,00 €

Náklady speňaženia majetku zapísaného v Súpise majetku oddelenej podstaty dosiahli =3.038,68 €.
Odmena správcu zo speňaženia majetku zapísaného do Súpisu majetku oddelenej podstaty predstavuje
=3.126,84 €:
Hnuteľné veci, nehnuteľnosti
príjem zo speňaženia
z výťažku do 30 €
z výťažku od 30 € do 330 €
z výťažku od 330 € do 3 330 €
z výťažku od 3 330 € do 33 330 €

Základ
19 760,00 €
30,00 €
300,00 €
3 000,00 €
16 430,00 €

Sadzba
16%
15%
14%
13%

Odmena
2 605,70 €
4,80 €
45,00 €
420,00 €
2 135,90 €

DPH
521,14 €

SPOLU
3 126,84 €

Ostatné pohľadávky proti oddelenej podstate podľa § 87 ods. 2 písm. c) v spojení s ods. 5 ZKaR predstavujú
=3.276,02 €.
Súdny poplatok za konkurzné konanie predstavuje sumu =39,50 € určenú ako výťažok zo speňaženia oddelenej
podstaty vynásobený sadzbou súdneho poplatku 0,2 %.
Na uspokojenie zabezpečeného veriteľa po odpočítaní pohľadávok proti oddelenej podstate zostáva
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=10.278,96 €, čo predstavuje mieru uspokojenia 46,08%.

V Sládkovičove 30. mája 2021
Mgr. Daniel Poturnay, správca

K026042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vágai Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kajal 386, 925 92 Kajal
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/321/2020 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/321/2020
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. Peter Sopko LL.M., správca so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu S1619 týmto ako
správca dlžníka Robert Vágai, nar. 9.4.1989, bytom 925 92 Kajal 386 (ďalej aj ako len „Dlžník“), podľa § 167v
zák.č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal
podliehať speňaženiu v konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ podľa § 166i ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. nepodal
správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom majetku Dlžníka, správca týmto v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČÍ, nakoľko sa
zistilo, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca

K026043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blažek Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/385/2020 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/385/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty (dátum vyhotovenia: 8.2.2021)
Por.
č.
1

Súpisová Deň zapísania
hodnota (€)
do súpisu

Popis

Pohľadávka na vyplatenie vyrovnacieho podielu úpadcu z dôvodu zániku účasti úpadcu ako spoločníka
v obchodnej spoločnosti BEE AREA s.r.o., so sídlom Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 46 031 618 15152,50
voči tejto spoločnosti podľa § 148 ods. 2 v spojitosti s § 150 Obchodného zákonníka

8.2.2021
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K026044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 357, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/30/2021 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/30/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Peter Sopko LL.M., správca so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu S1619 týmto ako
správca dlžníka Martin Lakatos, narodený 16.08.1987, trvale bytom 925 07 Mostová 302 (ďalej aj ako len
„Dlžník“), podľa § 167v zák.č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny
majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ podľa § 166i ods. 2
zák.č. 7/2005 Z.z. nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom majetku
Dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČÍ, nakoľko sa zistilo, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto
oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca

K026045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurkovič Leo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievaly 24, 906 34 Prievaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/64/2021 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/64/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis majetku všeobecnej podstaty (dátum vyhotovenia: 24.5.2021)
Por.
č.

1

2

Deň
Dôvod
Súpisová
zapísania do zapísania do
hodnota (€)
súpisu
súpisu

Popis

osobné motorové vozidlo Alfa Romeo 156, EČV: SE093BL, VIN: ZAR93200000114900, r.v.
2000, stav: pojazdné, technický stav je podľa vyjadrenia úpadcu zlý: búchajú nápravy, tlmiče,
čapy, nekúri, zlé tesnenia, je potrebné dolievať vodu do chladiča a olej. Zvládne kratšie trasy 1000,00
do 20 km. Nachádza sa na adrese Plavecký Peter 294. EK a STK podľa vyjadrenia úpadcu
uplynutie na jeseň 2021
mobilný telefón: Huawei Mate 20 Lite (SNE-LX1), IMEI1: 861523044886231, IMEI:
861523044916244, SN: HYF4C18B02002370, stav: odlepuje sa displej, v pravej spodnej
20,00
časti vynecháva

24.5.2021

výlučné
vlastníctvo
úpadcu

24.5.2021

výlučné
vlastníctvo
úpadcu
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K026046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Šluchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 329/49, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1960
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/101/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/101/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Ľudmila Šluchová, rod. Ilešicová, nar.
03.09.1960, trvale bytom Údernícka 329/49, 972 51 Handlová oznamuje účastníkom konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9,00 do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel.č.:
0905 831 660 alebo elektronicky na email: blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 28.5.2021

K026047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Šluchová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 329/49, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1960
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/101/2021 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/101/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k. s. ako správca dlžníka Ľudmila Šluchová, rod. Ilešicová, nar.
03.09.1960, trvale bytom Údernícka 329/49, 972 51 Handlová v týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý
možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN:
SK90 0200 0000 0038 9598 9553.
V Trenčíne 28.5.2021

K026048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Tencer
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1880/19, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/454/2020 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/454/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka Ján Tencer, nar. 20.11.1954, trvale bytom Okružná 1880/19, 972 51 Handlová, Slovenská
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republika, sp. zn. 38OdK/454/2020, vyhlásil v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1) ZKR verejné ponukové konanie
za účelom predaja majetku podliehajúceho konkurzu, zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná
podstata ) pod súpisovou zložkou majetku č. 1 a je vo vlastníctve úpadcu, a to:
Presná špecifikácia predmetu predaja:
Hnuteľný majetok – motorové vozidlo
P. Typ
súpisovej
Označenie
č. položky majetku

Rok
výroby

Osobný automobil - auto FORD
1. hnuteľná vec - auto FOCUS DNW/C9DA1/5DDMU
1999

Výrobné
číslo

a

evidenčné

VIN:
WF0NXXGCDNXU21312
EČV: PD215EK

Stav

Súpisová
hodnota
majetku

Ojazdené
Cca 234000 800,00 EUR
km

Deň zápisu

22.12.2020

( ďalej len ako: „hnuteľná vec“ )
Súpis majetku zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 249/2020 zo dňa 29.12.2020.
Nakoľko sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarilo správcovi speňažiť ani v treťom kole ponukového
konania, v stanovených lehotách nebol správcovi doručený návrh cenovej ponuky od žiadneho záujemcu, všetky
tri kolá ponukového konania skončili neúspešne.
V zmysle §167p ods. 2 ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý
ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí
veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie rozhodnej žreb správcu. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Ak sa neprihlási žiaden veriteľ, správca následne v zmysle hore uvedeného po uplynutí desiatich dní od
skončenia tretieho kola verejného ponukového konania ( zverejnenia tohto oznamu ) vylúči speňažovaný majetok
podliehajúci konkurzu, zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 zo súpisu majetku podstát.
Ing. Katarína Roderová
správca dlžníka: Ján Tencer
číslo konania: 38OdK/454/2020
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín

K026049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandor Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/296/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/296/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prihláška pohľadávky veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO:51865467 bola
doručená dňa 27.08.2019 po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ

Pohľadávka - PRIHLÁSENÁ
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Pohľadávka - PRIHLÁSENÁ
Názov / Meno

Ulica

Súp. č. Mesto Prihl.poradie

5 1 51865467

Stredoslovenská Pri
8591/4B Žilina e
energetika, a.s. Rajčianke

5 2 51865467

Stredoslovenská Pri
8591/4B Žilina e
energetika, a.s. Rajčianke

5 3 51865467

Stredoslovenská Pri
8591/4B Žilina e
energetika, a.s. Rajčianke

Deň
zistenia

Nz
Popl. z
Úrok z Právny dôvod
Úrok
uplatn. omešk.
omešk. pohľ.
Fa.č.9153814578
278,30 278,30
za dodávku a
27.8.2019
€
€
distribúciu
elektriny
Fa.
č.9161757440 za
140,18 140,18
27.8.2019
dodávku a
€
€
distribúciu
elektriny
37,20 37,20
Fa.č.4132025164
27.8.2019
€
€
za prácu a služby
Spolu Istina

Ing. Beata Krausová, správca S1180

K026050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčik Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 610 / 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/188/2018 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/188/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:
JUDr. Peter Plško, správca úpadcu Andrej Kováčik, nar. 14.04.1979, bytom Družstevná 610/1, 957 01 Bánovce
nad Bebravou v súlade s § 167p ods. 1/ zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukové konanie na speňaženie súboru hnuteľných vecí úpadcu:
ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 129/2020, za najvyššiu ponuku.
I. kolo ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
- ponúkané veci sa predávajú ako súbor veci (spolu všetkých päť položiek) v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si
nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky proti správcovi alebo proti podstate,
- ohliadku ponúkaných vecí si môže záujemca dohodnúť a podrobnejšie informácie získať na te. čísle: 0903
453 973, príp. na e-mailovej adrese: plsko@advokatn.sk
- ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín doručená v
zalepenej obálke s označením "KONKURZ 40OdK/188/2018- NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 10 dní od zverejnenia
tohto oznamu v Obchodnom vestníku,
- ponuka sa považuje za zverejnenú dňom nasledujúcim po faktickom zverejnení oznámenia v obchodnom
vestníku. Lehota začína plynúť až nasledujúcim dňom. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať,
- každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
- ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná a bez akýchkoľvek podmienok,
- záujemca o kúpu musí zložiť na účet úpadcu vedený v SLSP, a.s. č.ú.: SK70 0900 0000 0051 7763 6613 zálohu
vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny. Doklad o jej zložení záujemca pripojí k písomnej ponuke.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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- záujemca musí uhradiť poplatok za úschovu zbraní vo výške 16,50 €.
II. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
ponúkanú kúpnu cenu,
·
·
·
·
·
·

doklad o zložení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny,
číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj,
vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania,
k písomnej ponuke fyzická osoba kópiu občianskeho preukazu a kópiu zbrojného preukazu skupiny
D,E,F.
ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná..

III. Vyhodnotenie ponúk:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

pre dodržanie lehoty na podanie ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie správcu
a nie dátum podania na pošte,
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet zriadený za účelom konkurzu.
na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé
informácie, sa neprihliada,
správca otvorí neporušené obálky s predloženými ponukami v termíne uvedenom v rámci ponukového
konania, vyhotoví sa o tom úradný záznam, otvárania obálok sa môže zúčastniť každý veriteľ úpadcu,
ktorý ma riadne prihlásenú a zistenú pohľadávku,
správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 3 dní od otvárania obálok a vyhotoví o tom úradný záznam, ktorý
predloží veriteľskému výboru resp. zástupcovi veriteľov,
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu cenu za predmet ponuky,
v prípade zhodnosti ponúk o víťazovi rozhodne žreb správcu,
oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do päť dní od vyhodnotenia ponúk.
Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená,
úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa oznámenia
úspechu vo verejnom ponukovom konaní. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote, alebo jej
podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za následok
neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania,
úhrada zvyšnej časti kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na vyššie uvedený
účet Úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu, pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu
najneskôr v deň uzavretia kúpnej zmluvy,
správca si v kúpnej zmluve vymieni výhradu vlastníctva, t.j. kupujúci sa stane vlastníkom motorového
vozidla až uhradením kúpnej ceny v celosti. Až po uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený
protokolárne prevziať súbor hnuteľných vecí,
registrácia zmeny vlastníka a držiteľa strelných zbraní sa uskutoční až po uhradení kúpnej ceny
kupujúcim a po ich protokolárnom prevzatí.,
všetky náklady súvisiace s prevzatím, registráciou a prepravou majetku znáša úspešný záujemca.

V Trenčíne, dňa 21.05.2021
JUDr. Peter Plško, správca
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K026051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bottková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 633/1, 958 04 Partizánske - Veľké Bielice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/221/2018 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/221/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA:
JUDr. Peter Plško, správca úpadcu Marcela Bottková, nar. 22.01.1983, bytom 958 04 Partizánske v súlade s §
167n ods. 1/ zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo
ponukové konanie na speňaženie nehnuteľností úpadcu:
Spoluvlastnícky podiel ½ k pozemku registra "E", parc. č. 254/1, o výmere: 1125 m2, druh pozemku: orná pôda,
zapísaný v LV č. 603, okres Partizánske, obec Partizánske, K.ú. Malé Bielice
ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 129/2020, za najvyššiu ponuku.
I. kolo ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
- ponúkané nehnuteľnosti sa predávajú v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi alebo proti podstate,
- ohliadku ponúkaných nehnuteľností si môže záujemca dohodnúť a podrobnejšie informácie získať na tel. čísle:
0903 453 973, príp. na e-mailovej adrese: plsko@advokatn.sk
- ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín doručená v
zalepenej obálke s označením "KONKURZ 40OdK/221/2018- NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 10 dní od zverejnenia
tohto oznamu v Obchodnom vestníku,
- ponuka sa považuje za zverejnenú dňom nasledujúcim po faktickom zverejnení oznámenia v obchodnom
vestníku. Lehota začína plynúť až nasledujúcim dňom. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať,
- každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
- ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná a bez akýchkoľvek podmienok,
- záujemca o kúpu musí zložiť na účet úpadcu vedený v SLSP, a.s. č.ú.: SK70 0900 0000 0051 7763 6613 zálohu
vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny. Doklad o jej zložení záujemca pripojí k písomnej ponuke.
II. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:

·
·
·
·
·

ponúkanú kúpnu cenu,
doklad o zložení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny,
číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj,
vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania,
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k písomnej ponuke právnická osoba pripojí výpis z obchodného registra, fyzická osoba – podnikateľ výpis
zo živnostenského registra, fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu občianskeho preukazu.
ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami
v zmysle výpisu z Obchodného registra.

III. Vyhodnotenie ponúk:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

pre dodržanie lehoty na podanie ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie správcu
a nie dátum podania na pošte,
prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet zriadený za účelom konkurzu.
na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé
informácie, sa neprihliada,
správca otvorí neporušené obálky s predloženými ponukami v termíne uvedenom v rámci ponukového
konania, vyhotoví sa o tom úradný záznam, otvárania obálok sa môže zúčastniť každý veriteľ úpadcu,
ktorý ma riadne prihlásenú a zistenú pohľadávku,
správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 3 dní od otvárania obálok a vyhotoví o tom úradný záznam,
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu cenu za predmet ponuky,
v prípade zhodnosti ponúk o víťazovi rozhodne žreb správcu,
oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do päť dní od vyhodnotenia ponúk.
Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená,
úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa oznámenia
úspechu vo verejnom ponukovom konaní. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote, alebo jej
podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za následok
neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania,
úhrada zvyšnej časti kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na vyššie uvedený
účet Úpadcu zriadený správcom na účely konkurzu, pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu
najneskôr v deň uzavretia kúpnej zmluvy,
správca si v kúpnej zmluve vymieni výhradu vlastníctva, t.j. kupujúci sa stane vlastníkom nehnuteľností až
uhradením kúpnej ceny v celosti.
návrh na vklad bude podaný na príslušný Okresný úrad až po uhradení kúpnej ceny kupujúcim.
všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti znáša úspešný záujemca.

V Trenčíne, dňa 21.05.2021
JUDr. Peter Plško, správca

K026052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kariková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenné 1058/20, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1961
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/502/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/502/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty dlžníka: Alena Kariková, rod. Gažová, nar. 15. 12. 1961, trvale bytom:
Kamenné 1058/20, 907 01 Myjava (pôvodne: 906 22 Poriadie 125), podnikajúci pod obchodným menom: Alena
Kariková, IČO: 50 471 481, s miestom podnikania: 906 22 Poriadie 125:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č.
súpisová
opis súpisovej zložky majetku
zl.
hodnota
osobné vozidlo Daewoo Matiz 4M11CD, EČ: MY350BE, VIN: KLA4M11CD3C838234, kategória: M1, karoséria: AB
4 hatchback, 5 dv., farba: žltá metalíza svetlá, objem: 796 cm3, výkon: 37,5 kW, palivo: benzín, r. v. 2002, nepojazdné, 200,00 €
170 000 km

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K026053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čičmanec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liešťany 21, 972 27 Liešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Macík
Sídlo správcu:
Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/144/2020 S1707
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/144/2020
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

JUDr. Juraj Macík, správca so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín (ďalej len „správca“), správca
dlžníka: Jozef Čičmanec, nar. 08.09.1967, trvale bytom 972 27 Liešťany 21 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. §
167j ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR") oznamuje
uplatnenie námietky voči zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka, ktorým bol doplnený súpis
všeobecnej podstaty, ktorý zápis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 204/2020 zo dňa 22.10.2020, a to vo
vzťahu k nasledovným súpisovým zložkám majetku:
1. Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1750 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Pozemky:
Por. č. Register Parcelné číslo Výmera v m² Druh pozemku Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu Súpisová hodnota v EUR
1.
C
1650
10434
Lesný pozemok 105/94500
3,00 EUR

2. Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1749 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Pozemky:
Por. č. Register
1.
C
2.
C
3.
C

Parcelné číslo
1648/2
1649
1653

Výmera v m²
313066
373717
29795

Druh pozemku
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
105/94500
105/94500
105/94500

Súpisová hodnota v EUR
50,00 EUR
55,00 EUR
5,00 EUR

3. Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1785 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Stavby:
Por. č. Súpisné číslo Na parcele číslo Popis stavby Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
1.
21
825/4
Rodinný dom 1/2

·

Súpisová hodnota v EUR
4 990,00 EUR

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 21 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

4. Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 120 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Por. č. Register Parcelné číslo Výmera v m² Druh pozemku Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu Súpisová hodnota v EUR
1.
C
1474
4942
Lesný pozemok 5/1440
2,50 EUR

5. Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 106 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Spoluvl.
konkurzu

Por. č. Register Parcelné číslo Výmera v m² Druh pozemku
1.

C

524

1604

Trvalý
porast

trávny

podiel

dlžníka

podliehajúci Súpisová
EUR

5/1440

hodnota

v

1,00 EUR

6. Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 105 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Por. č. Register Parcelné číslo Výmera v m² Druh pozemku Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu Súpisová hodnota v EUR
1.
C
1475
18272
Lesný pozemok 5/1440
10,00 EUR

7. Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 112 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Por. č. Register Parcelné číslo Výmera v m² Druh pozemku Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu Súpisová hodnota v EUR
1.
C
1471
6028
Lesný pozemok 5/1440
3,00 EUR

8. Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 895 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Por. č. Register Parcelné číslo Výmera v m² Druh pozemku Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu Súpisová hodnota v EUR
1.
C
602
319
Orná pôda
1/24
3,00 EUR

9. Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1356 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Por. č. Register
1.
E
2.
E
3.
E
4.
E
5.
E
6.
E
7.
E
8.
E
9.
E

Parcelné číslo
189
333
439/1
509
526/1
526/2
526/3
549
1232

Výmera v m²
76
68
53
1068
2514
227
504
1644
1068

Druh pozemku
Záhrada
Záhrada
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Vodná plocha
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

Súpisová hodnota v EUR
60,00 EUR
55,00 EUR
1,00 EUR
20,00 EUR
46,00 EUR
25,00 EUR
9,00 EUR
30,00 EUR
20,00 EUR

10. Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 1369 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Por. č. Register Parcelné číslo Výmera v m² Druh pozemku
1.

E

1397

248

Trvalý
porast

trávny

Spoluvl.
konkurzu
1/24

podiel

dlžníka

podliehajúci Súpisová
EUR

hodnota

v

0,50 EUR

11. Nehnuteľnosti zapísané v LV č. 440 vedenom Okresným úradom Prievidza, katastrálny odbor pre okres
Prievidza, obec Liešťany, katastrálne územie Liešťany:
Por. č. Register Parcelné číslo Výmera v m² Druh pozemku Spoluvl. podiel dlžníka podliehajúci konkurzu Súpisová hodnota v EUR
1.
C
340
104
Záhrada
1/12
85,00 EUR

Námietka bola uplatnená u správcu právnou zástupkyňou Vlasty Čičmancovej, nar. 27.4.1962, bytom 972 27
Liešťany 21 a správcovi bola doručená dňa 19.05.2021.
V obsahu námietky sa uvádza, že vyššie uvedené nehnuteľnosti sú a vždy boli výlučným vlastníctvom Vlasty
Čičmancovej, nikdy nepatrili do BSM a nemohli patriť do BSM, nakoľko tieto získala od svojej starej matky Márie
Duchoňovej výlučne ona, ako jej vnučka, ktorá sa o ňu osobne starala. Hoci zmluva, ktorou osoba Vlasty
Čičmancovej predmetné nehnuteľnosti nadobudla, nie je pomenovaná ako darovacia zmluva, z jej obsahu možno
podľa Vlasty Čičmancovej jednoznačne vyvodiť záver, že nejde o zmluvu odplatnú, že nadobúdateľkou
vlastníckeho práva podľa zmluvy mala byť a bola len Vlasta Čičmancová, analogicky s úpravou v zákone
pomenovanej darovacej zmluvy.
S obsahom námietky voči zapísaniu majetku do súpisu je možné sa bližšie oboznámiť zo správcovského spisu,
v ktorom je založená.
Upozorňujem veriteľov, že podľa ust. § 167j ods. 2 druhá a tretia veta ZKR ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej
pohľadávky trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku
žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku
do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky neurobí, správca
majetok zo súpisu vylúči.
JUDr. Juraj Macík, správca
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K026054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krepelka Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Záhradkárov 81/11 81/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1978
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/6/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/6/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Jaroslav Krepelka, nar. 08.06.1978, trvale bytom Ul. Záhradkárov 81/11,
945 01 Komárno (ďalej aj ako len „Dlžník).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 26.10.2020, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 30.04.2021, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Jaroslav Krepelka, nar.
08.06.1978, trvale bytom Ul. Záhradkárov 81/11, 945 01 Komárno, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Jaroslav Krepelka, nar. 08.06.1978, trvale bytom
Ul. Záhradkárov 81/11, 945 01 Komárno, občan SR, vedený Okresným súdom Nitra, pod sp. zn. 31OdK/6/2021
zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K026055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáspár Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo -, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/75/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/75/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Erik Gáspár, nar. 28.02.1986, trvale bytom Mesto Kolárovo, 946 03
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kolárovo (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich
zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii správcu na adrese:

Prvá arbitrážna k.s.,
Poľná 8
934 03 Levice
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 07.00- 13.00 h.

Termín nahliadnutia je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0910 790 006, prípadne elektronicky na
info@prvaarbitrazna.sk.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K026056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáspár Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo -, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/75/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/75/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Erik Gáspár, nar. 28.02.1986, trvale bytom Mesto Kolárovo, 946 03
Kolárovo (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov
(ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy konania]:
veriteľom, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK15 1111 0000 0010 9032 9022,
BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gáspár Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo -, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1986
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/75/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/75/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní, ako správca dlžníka
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 27OdK/75/2021 zo dňa 20.05.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku SR č. 100/2021 zo dňa 26.05.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Erik
Gáspár, nar. 28.02.1986, trvale bytom Mesto Kolárovo, 946 03 Kolárovo (ďalej len „Dlžník”).
According to the Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that based on the Decision of District Court
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nitra No. 27OdK/75/2021, dated May 20th 2021, published in Commercial Journal No. 100/2021 on May 26th
2021, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Erik Gáspár, date of birth:
28.02.1986, with domicile City Kolarovo, 946 03 Kolarovo, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra nadobudlo právoplatnosť dňa 27.05.2021 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Nitra came into force on May 27th, 2021. The bankruptcy was declared
as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu Prvá arbitrážna k.s., so sídlom správcovskej
kancelárie Poľná 8, 934 03 Levice, IČO: 36 795 364, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization act (hereinafter as the “BRA“),
the creditors of the Debtor have to lodge their claims within period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Prvá arbitrážna k.s.,
bankruptcy trustee, Poľná 8, 934 03 Levice, company identification No.: 36 795 364 Slovakia. Applications
that will not be delivered on time to the bankruptcy trustee will be considered as claims in bankruptcy,
but the creditors will be not allowed to exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať
základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights within period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain condition or creditors who have a
claim against another person different from Debtor, if this claim is secured with security right applicable
to the estate of Debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filed in a special
application form and fulfill the requirements stated by the law, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and application will be ignored.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a Úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. V prihláške podmienenej
pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky. Prihláška musí byť označená ako „Prihláška pohľadávky“.
The application of creditor´s claim must contain the information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and Debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate, total amount of claim and application form
has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has
to provide information about the secured amount, kind and order of security right, object to which the
security is tied and legal cause of the security right. Each secured claim must be lodged separately.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the application form the condition on which the claim is dependent. The
lodgment of the claim shall bear the heading “Prihláška pohľadávky”.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The total amount of claim in the application form shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
EURO, amount of the claim shall be determined by bankruptcy trustee by calculation according to the
reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate is not
stated by European Central Bank or National Bank of Slovakia, the sum of claim shall be determined by
bankruptcy trustee with professional diligence.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí
byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
Application of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the
claim has to be added, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
Application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall state a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditor´s accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the
claim is not covered in accountancy.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic, a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Gazette. Application form,
which was delivered to trustee or court cannot be correct or amend.

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka/Debtor´s bankruptcy trustee
Ing. Vojtech Švantner, komplementár spoločnosti/unlimited partner

K026058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škorecová Dajana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 138/56, 951 04 Malý Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/124/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/124/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Dajana Škorecová, nar. 29.4.1980, Hlavná 138/56, 951 04 Malý Lapáš, ktorá vec
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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je vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 30OdK/124/2019 oznamujem, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, Bratislava
Por. č.
1.

Istina
400 €

Úroky
1048,93 €

Úroky z omeškania
0

Popl. z omeškania
268,40 €

Náklady z uplatnenia
482,95 €

spolu
2200,28 €

JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K026059
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:
Jiráskova 9, 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:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 31.8.2020 v právnej veci č. k. 23OdK/215/2020 v konkurze
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 § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, dopĺňam Súpis majetku vyhotovený v právnej veci č.k.
23OdK/215/2020 nasledovne : súpisové zložky majetku dlžníka podliehajúce konkurzu č:
1. Nehnuteľnosť – parcela CKN parc.č. 7286 o výmere 1315 m2, druh vinica, LV 2322, okres Nitra, obec Klasov,
KÚ Klasov, spoluvlastnícky podiel 1/3, súpisová hodnota 425,28 €,
2. Nehnuteľnosť –parcela CKN parc.č. 7287 o výmere 31 m2, druh ostatná plocha, LV 2322, okres Nitra, obec
Klasov, KÚ Klasov, spoluvlastnícky podiel 1/3, súpisová hodnota 15 €.
3. Nehnuteľnosť –parcela CKN parc.č. 7025 o výmere 544 m2, druh vinica, LV 2314, okres Nitra, obec Klasov,
KÚ Klasov, spoluvlastnícky podiel 1/6, súpisová hodnota 38,84 €.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 26.5.2021

K026060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Jurčo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňovo 35, 946 32 Mudroňovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/21/2021 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/21/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka: Erik Jurčo, nar.: 09.05.1983, bytom 946 32 Mudroňovo 35, spis. zn.
31OdK/21/2021, v súlade s ust. § 167l ods. 3 ZoKR, týmto zverejňuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola správcovi doručená a do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka:
Veriteľ: PRIVATdebt s.r.o., Železničná 4/A, Hlohovec, IČO: 45 322 571
Prihlásená suma spolu: 4.749,89 EUR
Dátum zápisu: 27.05.2021

V Nitre, dňa 28.05.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K026061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Marinčičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnótiho 2805/42, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1957
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/76/2021 S1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/76/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu: Helena Marinčičová, nar. 08.10.1957, bytom Radnótiho 2805/42, 946
03 Kolárovo, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Školská 3,
949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod..
Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 0944 473 476, prípadne emailom: spravca@insolvenciaks.sk.
Insolvencia, k. s., správca

K026062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Marinčičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radnótiho 2805/42, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1957
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/76/2021 S1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/76/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu: Helena Marinčičová, nar. 08.10.1957, bytom Radnótiho 2805/42, 946
03 Kolárovo, v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR, v nadväznosti na ustanovenie § 167l ods. 5
ZoKR, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
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Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK60 7500 0000 0040 2778 1861
SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: 27762021
Do poznámky uviesť: kaucia
Výška kaucie: 350,- EUR
Pri vklade v hotovosti je potrebné uhradiť poplatky požadované bankou tak, aby na účet správcu bola pripísaná
suma rovnajúca sa výške uvedenej kaucie.
Insolvencia, k. s., správca

K026063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hirner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 752/6A, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/81/2021 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/81/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu:
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 21.5.2021, sp.zn: 27OdK/81/2021-20 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Roman Hirner, nar. 17.05.1972, bytom Tlmače, Topoľová č. 752/6A a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za
správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 101/2021 dňa 27.05.2021.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v spojení s § 8 ods.
4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení, správca oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu sp.zn.: 27OdK/81/2021 S1321 v kancelárii
správcu na adrese: Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, 2. posch. počas stránkových hodín v pracovných dňoch
Po-Pia od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu alebo e-mailom na adrese:
anetaponesz@gmail.com.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K026064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hirner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 752/6A, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/81/2021 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/81/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 21.5.2021, sp.zn: 27OdK/81/2021-20 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Roman Hirner, nar. 17.05.1972, bytom Tlmače, Topoľová č. 752/6A a Ing. Aneta Ponesz, so sídlom
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený za
správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 101/2021 dňa 27.05.2021.
V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení,
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- EUR a najviac 10.000,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je – Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatný preddavok.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K026065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hirner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľová 752/6A, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/81/2021 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/81/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

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

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako
správca dlžníka Roman Hirner, nar. 17.05.1972, bytom Tlmače, Topoľová č. 752/6A Slovenská republika, (ďalej
len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp.zn.: 27OdK/81/2021-20 zo dňa 21.5.2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015
on insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Roman Hirner date of bird 17th of May 1972,
residencyTlmače, Topoľová č. 752/6A , Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to
inform that by the resolution of the District Court Nitra, No. 27OdK/81/2021-20 dated on 26th of April 2021,
the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 101/2021 dňa 27.5.2021. Dňom
28.5.2020 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 101/2021 on 27th of May
2021. Bankruptcy was declared on 28 st of May 2021.

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
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nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy
and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: Ing. Aneta Ponesz, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika.

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

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 28.5.2021.

The date 28th of May 2021 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

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

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 BRA).

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

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

Ing. Aneta Ponesz, správca/trustee

K026066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baltazár Kardoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 254, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/9/2021 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/9/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Ing. Aneta Ponesz, správca dlžníka
Baltazár Kardoš, nar. 11.07.1989, bytom Mužla 254, 943 52 Mužla, podnikajúci pod obchodným menom :
Baltazár Kardoš, s miestom podnikania Mužla 254, 943 52 Mužla, IČO: 52 333 663, č.k.: 23OdK/9/2021, 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.
Ing. Aneta Ponesz, správca
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K026067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Néma Ervín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo 8, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1988
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/72/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/72/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: Géňa 56, 934 05 Levice v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod (obedňajšia
prestávka 11.30 -12.30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne
na e-mailovú adresu office@imgks.sk, alebo na čísle telefónu 02/5441 0102.
Insolvency Management Group, k. s., správca
JUDr. Dávid Matyšák, EMBA, LL.M., komplementár

K026068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Néma Ervín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo 8, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1988
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/72/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/72/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

K026069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Néma Ervín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolárovo 8, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1988
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/72/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/72/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings.
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/č. 2015/8480 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka:
Ervín Néma, nar 03.10.1988, trvale bytom: Kráľka 8, 946 03 Kolárovo, Vám oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/72/2021, zo dňa 24.05.2021 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje konkurz
na majetok dlžníka.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20h of May 2015, as the
trustee of the debtor Ervín Néma, date of birth 03.10.1988, address Kráľka 8, 946 03 Kolárovo our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Nitra., proc. no: 23OdK/72/2021, dated on 24.05.2021
bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 102/2021 dňa 28.05.2021
Dňom 29.05.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 102/2021 on 28.05.2021
Bankruptcy was declared on of 29.05.2021

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
Insolvency Management Group, k. s., so sídlom Géňa 56, 934 05 Levice, Slovenská republika. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 z 20. mája 2015 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Insolvency Management
Group, k. s., trustee, with its seat of the office Géňa 56, 934 05 Levice, Slovak republic. The application must be
lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and
the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in
currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be
anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a
statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak
Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be
found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the
Council Regulation (EC) No. 2015/8480 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.

K026070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Arpád Lovas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rišňovce 702, 951 21 Rišňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Nina Dubecová
Sídlo správcu:
Farská 1310/31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/82/2021 S1988
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/82/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Nina Dubecová, so sídlom kancelárie Farská 1310/31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Arpád Lovas, nar.
03.03.1963, bytom Rišňovce 702, 951 21 Rišňovce, oznamuje účastníkom konania číslo účtu pre účely popretia
prihlásenej pohľadávky, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účet je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK83
1111 0000 0016 2117 3005.
V Nitre dňa 28.05.2021
Mgr. Nina Dubecová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Božena Dimitrovová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rubáň 131, 941 36 Rubáň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1958
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/10/2021 S1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/10/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHODNOTENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu: Božena Dimitrovová, nar. 07.08.1958, bytom Rubáň 131, 941 36
Rubáň, konštatuje, že ukončil I. kolo ponukového konania vyhláseného podľa ustanovenia § 167q ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, v ktorom sa speňažoval majetok
dlžníka zapísaný do súpisu pod položkami č. 1-3, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 69/2021 zo dňa
13.04.2021
Oznámenie o konaní I. kola verejného ponukového konania bolo spolu s podmienkami speňažovania zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 93/2021 zo dňa 17.05.2021.
V stanovenej lehote do 15:00 hod. dňa 27.05.2021 správca obdržal jednu ponuku od záujemcu: Peter Arendacký,
bytom Mlynarovičova 19, 851 03 Bratislava, ktorá spĺňala základné podmienky na to, aby na ňu správca prihliadal
a záujemca zaplatil ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu.
Záujemca ponúkol za súpisové zložky majetku č.1-3 kúpnu cenu v sume 22,00 EUR, ktorú správca odmieta,
keďže ponúkaná kúpna cena ani sčasti neumožňuje aspoň čiastočné uspokojenie prihlásených pohľadávok
veriteľov.
Prvé kolo verejného ponukového konania tak skončilo neúspešne.
Insolvencia, k. s., správca

K026072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Keseg
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modrany 310, 946 33 Modrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/72/2021 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/72/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v každý pracovný deň od 09:00hod. do 17:00 hod. v
sídle správcu Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany.
Prosím o predchádzajúci telefonický dohovor na tel. č.: 0908/845 515.

Správcovský

dom,

k.

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

221

s.

Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

K026073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Ipoth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modrany 166, 946 33 Modrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1961
Obchodné meno správcu:
Insolvencia, k. s.
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/243/2020 S1985
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/243/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHODNOTENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA
Insolvencia, k. s., správca majetku úpadcu: Ondrej Ipoth, nar. 21.05.1961, bytom Modrany 166, 946 33 Modrany,
konštatuje, že ukončil I. kolo ponukového konania vyhláseného podľa ustanovenia § 167q ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, v ktorom sa speňažoval majetok dlžníka
zapísaný do súpisu pod položkami č. 1-99, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 1/2021 zo dňa
04.01.2021.
Oznámenie o konaní I. kola verejného ponukového konania bolo spolu s podmienkami speňažovania zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 76/2021 zo dňa 22.04.2021.
V stanovenej lehote do 15:00 hod. dňa 25.05.2021 správca obdržal jednu ponuku od záujemcu: Ing. Ladislav
Zimermann, PhD, a manželka Ing. Katarína Zimermannová, PhD., obaja bytom Tomášikova 2465/59, 058 01
Poprad, ktorá spĺňala základné podmienky na to, aby na ňu správca prihliadal a záujemca zaplatil ponúkanú
kúpnu cenu na účet správcu.
Záujemca ponúkol za súpisové zložky majetku č.1-99 kúpnu cenu v sume 1.086,00 EUR, ktorú správca odmieta
ako neprimerane nízku.
Prvé kolo verejného ponukového konania tak skončilo neúspešne.
Insolvencia, k. s., správca

K026074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Keseg
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modrany 310, 946 33 Modrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/72/2021 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/72/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Iné zverejnenie – informácia pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako Jozef Keseg, nar. 22.09.1982,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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946 33 Modrany 310 podnikajúci pod obchodným menom Jozef Keseg – ML., so sídlom Modrany č. 310,
946 33 Modrany, IČO: 40531961, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 27OdK/72/2021-18,
zo dňa 20.05.2021 bol vyhlásený konkurz Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bunkrupty trustee of the debtor: Jozef Keseg, born 22.09.1982, address 946 33 Modrany 310, national:
Slovak republik: our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Nitra,
proc. no: 27OdK/72/2021-18 dated on 20 th of May 2021 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.100/2021 dňa 26.05.2021.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial Bulletin 100/2021 on 26 th
of May 2021. The bunkruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd
Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 27OdK/72/2021, a v jednom rovnopise
správcovi na adresu: Správcovský dom, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stummerova 1553/47, 955
01 Topoľčany, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a 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. 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. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
Mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the
BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the Okresný súd Nitra (District Court
Nitra), Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovak Republic, to the No. 27OdK/72/2021, and in one copy to the
bankruptcy trustee to the address: Správcovský dom, k.s., Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany,
Slovak Republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment 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, anking 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 dated and signed. 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 lodged in currency named as EUR. 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. In case a non-financial claim
is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. 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. 346/2000 on
insolvency proceedings.
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v
konkurze 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.
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 application
of claim in the bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the
application period 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 lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article
125 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.
Správcovský dom, k.s., Správca

K026075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Keseg
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modrany 310, 946 33 Modrany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/72/2021 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/72/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, IČO: 47236329, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod č. 1571 ako správca úpadcu: Jozef Keseg, nar. 22.09.1982, 946 33 Modrany 310
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Keseg – ML., so sídlom Modrany č. 310, 946 33 Modrany, IČO:
40531961 týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je možné
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom 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.
Správcovský

dom,

k.s.,
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K026076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slávka Šarinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozárovce 506, 935 22 Kozárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/248/2019 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/248/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 16.12.2019, spisová značka 23OdK/248/2019-23 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Slávka Šarinová, narodená 05.03.1973, bytom Kozárovce
506, 935 22 Kozárovce, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 247/2019 dňa 23.12.2019 pod číslom K110455
a nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2019.
Správca spísal a speňažil všetok majetok úpadcu a vykonal všetky úkony súvisiace s ukončením konkurzného
konania.
Na základe ust. §-u 167u ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca po speňažení majetku dlžníka oznámil zverejnením v Obchodnom vestníku číslo 85/2021 dňa 05.05.2021
pod číslom K020842 zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a svoj zámer zostaviť rozvrh
výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej konkurznej podstaty.
Na základe uvedeného správca v súlade ustanoveniami §-u 167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok úpadcu
Slávka Šarinová, narodená 05.03.1973, bytom Kozárovce 506, 935 22 Kozárovce, Slovenská republika
končí, z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky sa konkurz vyhlásený Okresným súdom
Nitra, č.k. 23OdK/248/2019 na majetok dlžníka Slávka Šarinová, narodená 05.03.1973, bytom Kozárovce
506, 935 22 Kozárovce, Slovenská republika zrušuje.
V Nitre, dňa 02.06.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K026077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zmečeková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 25/49, 946 32 Šrobárová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/200/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/200/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn.spr. 1149, so sídlom kancelárie : Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky spravujúci
majetok úpadcu : Eva Zmečeková, nar. 20.05.1972, bytom Hlavná 25/49, 946 32 Šrobárová v y h l a s u j e
v konkurznej veci č.k. 29OdK/200/2020, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z., 2. kolo ponukového konania
na nehnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený správcom v OV č. 206/2020,
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dňa 26.10.2020 a to ako súpisové zložky majetku č:
5. Nehnuteľnosť – parcela CKN parc.č. 321 o výmere 35117 m2, druh orná pôda, LV 321, okres Komárno, obec
Šrobárová, KÚ Šrobárová, spoluvlastnícky podiel 1/18, súpisová hodnota 1.960 €,
6. Nehnuteľnosť – parcela CKN parc.č. 361 o výmere 55915 m2, druh orná pôda, LV 321, okres Komárno, obec
Šrobárová, KÚ Šrobárová, spoluvlastnícky podiel 1/18, súpisová hodnota 3.106 €,
Súpisové zložky 5 až 6 sa budú predávať každá samostatne za minimálne 70 % ich súpisovej hodnoty .
Obhliadka:
Poskytnutie ďalších informácií sa uskutoční v čase po dohode so správcom ( cez portál
slovensko.sk, al. email : judrjaromirvalent@gmail.com , al. tel.č: 0907 734 692 ).
Podmienky účasti : Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok: a) bude
zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“ a
spisová značka „č.k. 29OdK/200/2020“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent , Jiráskova 29, 940
01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný majetok,
d) bude priložená kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny za každú súpisovú
zložku majetku na účet správcu vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK07 0900 0000 0051 4905 0295 ,
e) bude obsahovať prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 31.7.2021,
f) bude obsahovať označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny
v prípade, že záujemca nebude úspešný.
Lehoty : Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“
tohto oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam.
Ponuky záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá : V 2. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkanú súpisovú zložku majetku
dlžníka, minimálne však za 70 % súpisovej hodnoty nehnuteľností.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva znáša
kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.
JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 28.5.2021
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K026078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zmečeková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 25/49, 946 32 Šrobárová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/200/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/200/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn.spr. 1149, so sídlom kancelárie : Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky spravujúci
majetok úpadcu : Eva Zmečeková, nar. 20.05.1972, bytom Hlavná 25/49, 946 32 Šrobárová v y h l a s u j e
v konkurznej veci č.k. 29OdK/200/2020, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z., 2. kolo ponukového konania
na nehnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený správcom v OV č. 206/2020,
dňa 26.10.2020 a to ako súpisovú zložku majetku č:
9. Nehnuteľnosť – parcela CKN parc.č. 297 o výmere 11595 m2, druh orná pôda, LV 457, okres Komárno,
obec Šrobárová, KÚ Šrobárová, spoluvlastnícky podiel 1/3, Súpisová hodnota 4.950 €
Súpisová zložka majetku č. 9 sa bude predávať samostatne za minimálne 70 % ich súpisovej hodnoty .
Obhliadka:
Poskytnutie ďalších informácií sa uskutoční v čase po dohode so správcom ( cez portál
slovensko.sk, al. email : judrjaromirvalent@gmail.com , al. tel.č: 0907 734 692 ).
Podmienky účasti : Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok: a) bude
zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“ a
spisová značka „č.k. 29OdK/200/2020“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent , Jiráskova 29, 940
01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný majetok,
d) bude priložená kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny za každú súpisovú
zložku majetku na účet správcu vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK07 0900 0000 0051 4905 0295 ,
e) bude obsahovať prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 31.7.2021,
f) bude obsahovať označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny
v prípade, že záujemca nebude úspešný.
Lehoty : Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“
tohto oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam.
Ponuky záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá : V 2. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkanú súpisovú zložku majetku
dlžníka, minimálne však za 70 % súpisovej hodnoty nehnuteľností.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
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Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva znáša
kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.
JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 28.5.2021

K026079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zmečeková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 25/49, 946 32 Šrobárová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/200/2020 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/200/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr.Jaromír Valent, zn.spr. 1149, so sídlom kancelárie : Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky spravujúci
majetok úpadcu : Eva Zmečeková, nar. 20.05.1972, bytom Hlavná 25/49, 946 32 Šrobárová v y h l a s u j e
v konkurznej veci č.k. 29OdK/200/2020, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z., 2. kolo ponukového konania
na nehnuteľný majetok zahrnutý v súpise všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený správcom v OV č. 206/2020,
dňa 26.10.2020 a to ako súpisové zložky majetku č:
10. Nehnuteľnosť – parcela CKN parc.č. 248 o výmere 1136 m2, druh orná pôda, LV 845, okres Komárno, obec
Šrobárová, KÚ Šrobárová, spoluvlastnícky podiel 1/18, Súpisová hodnota 100 €
11. Nehnuteľnosť – parcela CKN parc.č. 249/2 o výmere 3344 m2, druh orná pôda, LV 846, okres Komárno,
obec Šrobárová, KÚ Šrobárová, spoluvlastnícky podiel 1/18, Súpisová hodnota 200 €
Súpisové zložky majetku č. 10 a č.11 sa budú predávať každý samostatne za minimálne 70 % ich súpisovej
hodnoty .
Obhliadka:
Poskytnutie ďalších informácií sa uskutoční v čase po dohode so správcom ( cez portál
slovensko.sk, al. email : judrjaromirvalent@gmail.com , al. tel.č: 0907 734 692 ).
Podmienky účasti : Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok: a) bude
zaslaná alebo doručená v zalepenej obálke s označením „KONKURZ – Ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“ a
spisová značka „č.k. 29OdK/200/2020“ na adresu kancelárie správcu : JUDr.Jaromír Valent , Jiráskova 29, 940
01 Nové Zámky,
b) bude doručená najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie ponúk,
c) bude obsahovať nasledovné údaje: ca) označenie subjektu dávajúceho ponuku s identifikačnými údajmi (meno,
priezvisko, resp. názov firmy, adresa, tel. kontakt), cb) uvedenie ponúkanej kúpnej ceny za predávaný majetok,
d) bude priložená kópia potvrdenia o vložení zálohy vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny za každú súpisovú
zložku majetku na účet správcu vedený v SLSP, a.s., IBAN : SK71 0900 0000 0051 7895 0460
e) bude obsahovať prehlásenie, že záujemca je viazaný ponúknutou cenou do 31.7.2021,
f) bude obsahovať označenie čísla účtu, resp. adresy na ktorú má správca previesť zloženú zálohu kúpnej ceny
v prípade, že záujemca nebude úspešný.
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Lehoty : Lehota na doručenie obálok s ponukou kúpnej ceny vrátane príloh uvedených v časti „Podmienky účasti“
tohto oznamu do sídla kancelárie správcu je do 15 dní od zverejnenia oznamu o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku, keď prvý deň je deň po zverejnení. Otváranie obálok sa uskutoční 18.deň od zverejnenia
oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu, o čom správca vyhotoví záznam.
Ponuky záujemcov a záznam sa stanú súčasťou správcovského spisu v predmetnej konkurznej veci.
Hodnotiace kritériá : V 1. kole ponukového konania sú stanovené nasledovne :
a) Úspešným sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za ponúkanú súpisovú zložku majetku
dlžníka, minimálne však za 70 % súpisovej hodnoty nehnuteľností.
b) V prípade rovnosti ponúknutej ceny sa kupujúcim stane záujemca, o ktorom rozhodne správca žrebom
v zmysle § 167p z. č. 7/2005 Z.z.
Kupujúcemu zašle správca návrh kúpnej zmluvy. Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva znáša
kupujúci.
Neúspešným záujemcom prevedie správca uhradenú zálohu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté ponuky.
JUDr. Jaromír Valent – správca
V Nových Zámkoch 28.5.2021

K026080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škrha Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 977 / 34, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1977
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/212/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/212/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, vyhlasuje v súlade s ust. § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“)
III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka:
Rastislav Škrha, nar. 28.08.1977, bytom Fučíkova 977/34, 937 01 Želiezovce (ďalej aj ako len „Dlžník“):

I.

Predmet predaja

HNUTEĽNÉ VECI
Dôvod zápisu
súpisu majetku
§ 167h ods. 1 ZKR

do Dátum
zápisu
súpisu majetku
14.04.2021

do

Stav
vozidla
Osobné vozidlo Škoda Octavia , EČ: LV 651DM, VIN: V
TMBCX41U932702215, rok výroby: 2002
premávke
Popis

Súpisová
hodnota v €
500,00€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je stanovená vlastným odhadom správcu.

Predmet predaja sa speňažuje v stave v akom sa nachádza ku dňu vyhlásenia verejného ponukového konania, t.j.
ako stojí a leží.

(ďalej aj ako len „Predmet predaja“)

II. Podmienky III. kola verejného ponukového konania

V III. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej.

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

1. zloží vratnú zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu konkurznej podstaty Dlžníka,
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996, VS: 282122020, poznámka: Rastislav Škrha – VPK (ďalej aj
ako len „Záloha“);
2. uvedie v ponuke ponúkanú kúpnu cenu za Predmet predaja;
3. kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny;
4. v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde
z jeho strany k uzatvoreniu prevodnej zmluvy, prepadne jeho záloha v prospech konkurznej
podstaty.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
+421 917 323 277, prípadne e-mailom na adrese: psk@psk-ks.sk.

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku dlžníka sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom
„RASTISLAV ŠKRHA– VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie
správcu: Blagoevova 9, 851 04 Bratislava.

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

Návrh kúpnej ceny v eurách (€);
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky;
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcu v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
verejného ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel
záujemcom v jeho záväznej ponuke.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení III. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je
oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú ponuku
nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o
vyhlásení III. kola verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať majetku patriaceho do konkurznej
podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, týkajúcej sa predmetu predaja, bude sa brať zreteľ iba
na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, o víťazovi ponukového
konania rozhodne žreb správcu.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa otvárania ponúk.

V Bratislave, dňa 28.05.2021
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka
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K026081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Őszi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1951
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/133/2020 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/133/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 12.05.2020, č. k. 29OdK/133/2020 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Ladislav Őszi, nar. 10.07.1951, bytom Priemyselná 1276/23, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným
menom: Ladislav Őszi - MAXI COM, IČO: 11 714 077, s miestom podnikania Priemyselná 23, 945 01 Komárno, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.08.2017 (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok
Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mariánska 1360/6,
949 01 Nitra, značka správcu S 1751 (ďalej ako „Správca“). Citované uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 93/2020 dňa 18.05.2020, K038695.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167u ods. 1 ZKR 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.
Správca podal na zverejnenie oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Správca
zároveň vyzval veriteľov, ktorí prihlásili svoje pohľadávky do konkurzu, aby správcovi oznámili číslo bankového
účtu v tvare IBAN a variabilný symbol, na ktorý správca poukáže finančné prostriedky z výťažku. Dané oznámenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 82/2021 dňa 30.04.2021 pod zn. K019942.
Nakoľko všetci z prihlásených veriteľov správcovi oznámili dané zúčtovacie údaje, správca v súlade
s ustanovením § 167u ZKR vyhotovil rozvrh výťažku a splnil rozvrh výťažku.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu dlžníka
Ladislav Őszi, nar. 10.07.1951, bytom Priemyselná 1276/23, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným
menom: Ladislav Őszi - MAXI COM, IČO: 11 714 077, s miestom podnikania Priemyselná 23, 945 01 Komárno, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.08.2017, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: dlžníka Ladislav Őszi, nar. 10.07.1951,
bytom Priemyselná 1276/23, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Őszi - MAXI
COM, IČO: 11 714 077, s miestom podnikania Priemyselná 23, 945 01 Komárno, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 09.08.2017, zrušuje.
V Nitre, dňa 28.05.2021
LEGES Recovery k.s., správca
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K026082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Slobodník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 73/3, 953 05 Čierne Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1989
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/23/2021 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/23/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec:

Rozvrh výťažku

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 10. 02. 2021, sp. zn. 23OdK/23/2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Lukáš Slobodník, nar. 08. 08. 1989, bytom: Mlynská 73/3, 953 05 Čierne Kľačany. Súd zároveň
ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01
Nitra. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 16. 02. 2021 v Obchodnom vestníku 31/2021 pod č. zverejnenia
K007810, s účinkami zverejnenia od dňa 17. 02. 2021.
I. Všeobecná časť
Dňa 17. 05. 2021 bol v Obchodnom vestníku 93/2021 pod č. zverejnenia K023085 zverejnený súpis majetku
všeobecnej podstaty, ktorý tvorila jedna zložka majetku.
č.
súpisová
opis
zl.
hodnota
Finančné prostriedky z ukončenej poistnej zmluvy č. 1000996562, Životné poistenie Penzia Plus, uzatvorenej dlžníkom dňa
1
589,68 €
23. 02. 2012 s poisťovňou, NN Životná poisťovňa, a.s., IČO: 35 691 999, so sídlom: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.

Poistná zmluva bola ukončená správcom a finančné prostriedky boli vydané vo výške 589,68 € NN Životnou
poisťovňou, a.s., správcovi.
II. Rozvrhová časť
a) výťažok so speňaženia majetku všeobecnej podstaty: 589,68 €,
b) náklady konkurzu: 186,19 €,
c) nepostihnuteľná hodnota obydlia: 0,- €,
d) prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné: 0,- €,
e) zostatok vo výške 403,49 € sa rozvrhne prihlásenému nezabezpečenému veriteľovi:
č. pohľ.
1-2

veriteľ
EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803,
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava

prihlásené pohľadávky

zistené pohľadávky

rozvrh

47 001,18 €

47 001,18 €

403,49 €

Nitra 28. 05. 2021
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská v. o. s.
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K026083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vitková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 271 / 10, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/220/2020 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/220/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Ing. Tomáš Christov, so sídlom kancelárie Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Iveta
Vitková, nar. 26.01.1982, bytom Petöfiho 271/10, 940 01 Nové Zámky (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ust. §u 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v súvislosti so súpisom
majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa ust. §-u 166i ods. 1
ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej
podstaty.

Správca dlžníka oznamuje, že v zmysle ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR 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 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 28.05.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K026084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brégyik Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 1057 / 7, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/73/2021 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/73/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca dlžníka: Tibor Brégyik, narodený 29.06.1979, bytom Agátová 7, 946 51
Nesvady, (ďalej len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), oznamuje, že do správcovského spisu možno
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nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných hodinách od 08,00 hod., - do
12,00 hod., a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia do
spisu vopred telefonicky na tel. čísle: 0911/1178 80 resp.: e-mailom na: hipprobert.skp@gmail.com.

K026085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brégyik Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 1057 / 7, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/73/2021 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/73/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Róbert HIPP, MBA, správca dlžníka Tibor Brégyik, narodený 29.06.1979, bytom Agátová 7, 946 51
Nesvady, SR, (konanie vedené pred OS NR, č.k. 28OdK/288/2020), (ďalej len ,,dlžník“ v príslušnom gramatickom
tvare), týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej
pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v UniCredit Bank a.s., číslo účtu: SK 89 1111 0000 0010
5883 6446, VS: 0073, v správe pre adresáta uviesť: Brégyik.
Poučenie : 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 s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, v zmysle §-u 32 ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov).

K026086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brégyik Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 1057 / 7, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/73/2021 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/73/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES, ako správca
dlžníka: Tibor Brégyik, narodený 29.06.1979, bytom Agátová 7, 946 51 Nesvady, SR, Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Nitra 23OdK/73/2021 zo dňa 24.05.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 102/2021 dňa
28.5.2021. Dňom 29.05.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Róbert Hipp, MBA, Farská 33/I.p., 949
01 Nitra, k číslu konania: 23OdK/73/2021 S 1487. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu,
do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny
preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má
bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí ja znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k
dispozícii na internetovej stránke www.justiceg.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie
ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o
konkurznom konaní. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané
a datované sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške
podľa ZoKR. Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No.
1346/2000 of 29th May 2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th
of May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the
District Court in Nitra, No. 23OdK/73/2021 dated 24.05.2021 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor: Tibor Brégyik, narodený 29.06.1979, bytom Agátová 7, 946 51 Nesvady, SR, (ďalej len ,,úpadca - dlžník“
v príslušnom gramatickom tvare). This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial
Bulletin no. 73/2021 on 28.05.2021 Bankruptcy was declared on 29.5.2021. According to the Act No. 7/2005
Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafteronly „the BRA“) the creditors of the debtor have
to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
prodecure in one original to the bankruptcy trustee to the adress: JUDr. Róbert Hipp, MBA, ul. Farská 33/I.p.,
949 01 Nitra, Slovenská republika, to the No. 23OdK/73/2021 S1487. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address
of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaciton of the claim from the creditor and of the debtor, the legal casue of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the debtor´s estate and the amount of the principal and the interests, the legal
cause of teh insterests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depen on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The
claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the
applicaton of claim have to be anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting
entity in the application form inclue a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of
the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not
have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an adress or a
seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating
the value of the claim has to be added. The lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk.
When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another
EU Member State than the Slvoak Republic must proceed according the Council Regulation No.
1346/2000 on insolvency proceedings. Any application of claims that will not fulfill the requirements stated
by the law or will be not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not
be attached to the applicaton of claim or lodgement of claim which will not be delivered in time will not
be considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the
application period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.The creditor is responsible for the
legitimacy of his registration according of the BRA.
JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca

K026087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brégyik Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 1057 / 7, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
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Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/73/2021 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/73/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Dlžník vyhlásil, posledné tri roky nevlastnil majetok väčšej hodnoty (podanie č. 9200900802)
Dlžník vyhlasuje, že v súčasnosti nevlastní žiaden aktuálny majetok (podanie č. 9200900802)

K026088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budaiová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madáchová 2425/26, 943 60 Nána
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/78/2021 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/78/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Monika Budaiová, narodená 19.02.1978, bytom Madáchová 2425/26,
943 60 Nána, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 23OdK/78/2021 týmto o z n a
m u j e m, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Streďanská 1537/14,
955 01 Topoľčany, a to v nasledovných úradných hodinách:
Pondelok – Piatok: 10:00 - 16:00
Termín nahliadnutia prosím
lukas.grezdo@gmail.com

vopred

dohodnúť

na

tel.

čísle:

+ 421 903 215 770

alebo

e-mailom:

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K026089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budaiová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madáchová 2425/26, 943 60 Nána
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/78/2021 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/78/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Monika Budaiová, narodená 19.02.1978, bytom Madáchová 2425/26,
943 60 Nána, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 23OdK/78/2021 týmto
v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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a reštrukturalizácií o z n a m u j e m číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom
popretia pohľadávok veriteľom.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K026090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Budaiová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madáchová 2425/26, 943 60 Nána
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/78/2021 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/78/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny
/Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines./
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
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(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka
Monika Budaiová, narodená 19.02.1978, bytom Madáchová 2425/26, 943 60 Nána, (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/78/2021 zo dňa 24.05.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Nitra,
proc. no. 23OdK/78/2021 from 24.05.2021, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets:
Monika Budaiová, born 19.02.1978, address Madáchová 2425/26, 943 60 Nána, Slovak Republic,
(hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 102/2021 z 28.05.2021. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 29.05.2021.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 102/2021
from May 28, 2021. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on May 29,
2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the
provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§
166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1
BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this credotors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy
only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to
vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Lukáš Grežďo, správca, Streďanská 1537/14, 955
01 Topoľčany, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Lukáš Grežďo, správca,
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the
basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into
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account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered
sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
the application are: a) name, surname, the domicile or business name and registered office of the
creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c)
the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the
claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť 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).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
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delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca
Mgr. Lukáš Grežďo, bankruptcy trustee

K026091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balázsová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lipová ulica 69 / 11, 935 21 Tlmače
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/236/2020 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/236/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Vo veci vyhláseného konkurzu prebiehajúceho na Okresnom súde v Nitre, pod sp. zn. 31OdK/236/2020 na
majetok dlžníka: Ivana Balázsová, nar. 03.07.1989, bytom Lipová 69/11, 935 21 Tlmače týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej
len ZKR) oznamujem, že sa konkurz na majetok uvedeného dlžníka po splnení rozvrhu výťažku končí.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Tomáš Timoranský, správca

K026092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrejmiška Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany ., 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/5/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/5/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Vo veci vyhláseného konkurzu, ktorý prebieha na Okresnom súde v Nitre, pod sp. zn. 29OdK/5/2021 na majetok
dlžníka: Dávid Ondrejmiška, nar. 22.10.1990, bytom 955 01 Topoľčany, 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 Dávid
Ondrejmiška, nar. 22.10.1990, bytom 955 01 Topoľčany 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

K026093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patuš Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bíňa 8, 943 56 Bíňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/24/2021 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/24/2021
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. 27OdK/24/2021 na majetok
dlžníka: Alexander Patuš, nar. 22.09.1964, bytom Bíňa č. 8, podnikajúci pod obchodným menom:
Alexander Patuš, so sídlom Bíňa č. 8, IČO: 40882462, 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
Alexander Patuš, nar. 22.09.1964, bytom Bíňa č. 8, podnikajúci pod obchodným menom: Alexander Patuš,
so sídlom Bíňa č. 8, IČO: 40882462 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

K026094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fogl Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná II 747 / 78, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/29/2021 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/29/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

nákladné vozidlo ťahač návesu, SCANIA R 420, ev.č.LM 380 BO, modrej farby, pojazdné, bez platnej STK a
nepoistené, rok výroby 1999, súpisová hodnota 4000,- €
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K026095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fogl Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná II 747 / 78, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/29/2021 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/29/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslav Fogl, nar. 2.1.1964, bytom Hlavná II., Beladice 747/128
v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1.
kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku zo všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je hnuteľný majetok vo vlastníctve dlžníka a to: nákladné vozidlo ťahač návesu, SCANIA R
420, ev.č.LM 380 BO, modrej farby, pojazdné, bez platnej STK a nepoistené, rok výroby 1999, počet najazdených
kilometrov 1296487 km, VIN XLEP4x20004410545
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
uzatvorenej obálke s výrazným označením „KONKURZ č.k.: 28OdK/29/2021 - ZÁVÄZNÁ PONUKA
NEOTVÁRAŤ“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, JUDr. Tatiana Timoranská,
správca, Pribinova 9, 940 01 Nové Zámky.
Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v
obchodnom vestníku.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 4000,- €.
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 SK44 0900 0000 0051 5139 8581 ,
variabilný symbol: 28292021
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 do 5 dní odo dňa skončenia ponukového konania. 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 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 do vlastníctva záujemcu bude znášať
úspešný záujemca ponukového konania. Prepis motorového vozidla v evidencii motorových vozidiel zabezpečí na
svoje náklady úspešný záujemca ponukového konania, a to na základe splnomocnenia, ktoré mu správca udelí.
Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0918 907 247 alebo emailom: timoranska@akts.sk

K026096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Maskaľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 3091/10, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1971
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/276/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/276/2020
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 Richard Maskaľ, nar. 14.01.1971, bytom Školská ul.
3091/10, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Richard Maskaľ s miestom
podnikania Školská ul. 3091/10, 934 01 Levice, IČO: 47 845 554 , sp. zn.: 30OdK/276/2020 (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.

K026097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kapusta Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
O.Plachého 5235/54, 036 01 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/8/2021 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/8/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OZNÁMIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Michal Kapusta, nar. 20.10.1985, trvale bytom O. Plachého 5235/54, 036 01
Martin - Priekopa, podnikajúceho pod obchodným menom Michal Kapusta, s miestom podnikania: O.
Plachého 5235/54, 036 01 Martin, IČO: 44 752 610 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 Michal Kapusta, nar. 20.10.1985, trvale bytom O.
Plachého 5235/54, 036 01 Martin - Priekopa, podnikajúceho pod obchodným menom Michal Kapusta, s
miestom podnikania: O. Plachého 5235/54, 036 01 Martin, IČO: 44 752 610 sa končí.
Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Michal Kapusta, nar. 20.10.1985, trvale bytom O. Plachého 5235/54,
036 01 Martin - Priekopa, podnikajúceho pod obchodným menom Michal Kapusta, s miestom podnikania:
O. Plachého 5235/54, 036 01 Martin, IČO: 44 752 610 v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca
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K026098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FitMax s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 223 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 890 131
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
FitMax s. r. o., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 50 890 131, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do
správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo v pracovných
dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia je
potrebné vopred dohodnúť u správcu.
mobil: 0944 047 474
e-mail: spravca@luticova.sk
JUDr. Eva Luticová, správca

K026099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FitMax s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 223 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 890 131
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables.“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty.“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne.“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten.“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad."
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter.“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero."
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai."
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők."
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati."
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen.”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów."
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar.“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny."
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati."
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta.”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu: FitMax s. r. o., Stráž 223,
960 01 Zvolen, IČO: 50 890 131 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Žilina zo
dňa 18.05.2021, sp. zn. 1K/5/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie okresného súdu
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 25.05.2021. Deň nasledujúci po zverejnení uznesenia sa považuje
za deň kedy bol konkurz na majetok úpadcu vyhlásený. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Eva Luticová,
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na
Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, k číslu konania 1K/5/2021.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu; b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu; c) právny
dôvod vzniku pohľadávky; d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty; e) celková suma
pohľadávky; f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). 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). Prihláškou možno uplatniť aj
budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená
pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až
keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v
dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti
podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6
ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi,
inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez
zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného
odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý
o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v
konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má
právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý
má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno
mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). V
námietke zaujatosti musí byť 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 námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
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.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: FitMax s. r. o., Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 50 890 131 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the decision of the District Court Žilina, ref. No.
1K/5/2021 of 18 May 2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate. This decision of the District
Court was published in Business Journal on 25 May 2021. The bankruptcy procedure was declared as on
following 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 to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Eva Luticová,
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, Slovakia. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd
Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the ref. No. 1K/5/2021. By
submitting an application to the trustee’s electronic box, the application shall be considered as served on court at
the same time. 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 right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; the creditor shall
be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The trustee shall publish the
registration of such late claim into the list of the claims in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to
registered receivable. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic
requirements; otherwise, it will not be taken into consideration. The essential elements of the application are: a)
name, surname and residence of the creditor – natural person or business name, name and surname should it
differ from the business name, identification number or other identifier and the place of business of the creditor –
natural person, entrepreneur or the business name, identification number or other identifier and seat of the
creditor – legal entity, b) name, surname and residence of the debtor – natural person or business name, name
and surname should it differ from the business name, identification number or other identifier and the place of
business of the debtor – natural person, entrepreneur or the business name, identification number or other
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identifier and seat of the debtor – legal entity, c) legal basis of the receivable, d) order of receivable satisfaction
from the general property, e) total amount of the receivable, 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). In the application of conditional claim, the fact on which
basis the claim should arise or the condition, from which the establishment of the claim depends shall be also
stated (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application to the principal and
ancillaries, whereas the ancillaries shall be divided in the application according to the legal basis (§ 29 sec. 4
BRA). Should an assured claim be applied, the security right shall be duly and on time stated in the application
delivered to the trustee in the basic registration period of 45 days from the bankruptcy declaration, otherwise it
shall cease to exist (§ 28 sec. 4 BRA). The future claim or claim, which establishment is bound to fulfilment of
condition (the “conditional claim”) can be registered by the application too; the rights related to the conditional
claim should be exercised by the conditional creditor only upon the evidence of the conditional claim
establishment submitted to the trustee by the creditor (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the
trustee shall have the same legal effects for the course of the limitation period and the right cessation as the
enforcement of right on the court (§ 28 sec. 6 BRA). Should the creditor have the claim towards other person as
the debtor, if such claim is assured by the security right referring to the property of the debtor, the creditor shall
submit its claim by the application in the bankruptcy proceedings as well. Such creditor can be satisfied in the
bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures its claim, whereby the rights to
vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which its claim will probably be satisfied
from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). Should such creditor not register its assured claim in
the basic registration period, its security right shall not be taken into consideration in the bankruptcy proceedings,
but it shall have the right against the affected property to hand over what the affected property in this
consequence was enriched, whereby such right can be exercised against affected property as claim against
property, and shall be satisfied only after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 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. Should the claim be alleged in currency,
which 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). The
application of the claim shall be attached by the documents, which prove the stated facts. The creditor, which is
the accounting unit, determines in the application a statement, if it accounts the claim in the bookkeeping, in what
extent, or possible reasons, why it does not enter the claim in the bookkeeping (§ 29 sec. 6 BRA). The application
of nonmonetary claim shall be attached with the expert report determining the sum of the non-monetary claim,
otherwise the application shall not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The creditor with no residence,
seat or company affiliation in the Slovak Republic shall be obliged to determine its representative for delivery with
residence or seat in the Slovak Republic and inform the trustee thereon, otherwise the documents for such
creditor shall be delivered only by publishing in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee shall submit
to the court, without undue delay after the expiration of the basic registration period, the list of submissions
together with the statement why such submission shall not be considered as application; the court shall determine
in resolution, without undue delay, whether the submissions shall be considered as applications. The court
resolution shall be delivered to the trustee which shall notify relevant person thereon (§ 30 sec. 1 BRA). The
submission lodging the receivable, which shall be lodged in the bankruptcy by an application, shall not be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings shall have the right,
within the basic period for registration of the claims, to submit the objection of bias towards the judge who shall
hold the bankruptcy proceedings and decide, should in respect to judge relation to the matter, to the participant or
to the representative arise the doubts about its impartiality. The court shall not take into consideration objections
delivered late (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias, the following shall be stated: against who it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which shall not fulfil the objections of bias shall not be taken into
consideration; in such case the matter shall not be submitted to the court.
This notice refers to the creditors with permanent residence or registered seat in other EU member state than the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20
May 2015.

JUDr. Eva Luticová
správca úpadcu FitMax s. r. o.
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trustee of debtor FitMax s. r. o.

K026100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Lehotská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Ondrej 36, 032 04 Liptovský Ondrej
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/10/2021/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 08. 03. 2021, č. k. 9OdK/10/2021, bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka: Jana Lehotská, nar. 19. 04. 1992, trvale bytom Liptovský Ondrej 36, 032 04 Liptovský Ondrej,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, (ďalej len Dlžník....), zároveň súd Ustanovil do funkcie
správcu Mgr. Imricha Šimuláka, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 12. 03. 2021 č. OV
49/2021 pod podaním číslo K012386.
Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR, správca oznamuje
v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok Dlžníka: Jana Lehotská, nar. 19. 04. 1992, trvale bytom
Liptovský Ondrej 36, 032 04 Liptovský Ondrej, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len
Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka: Jana Lehotská, nar. 19.
04. 1992, trvale bytom Liptovský Ondrej 36, 032 04 Liptovský Ondrej, zastúpeného: Centrum právnej pomoci,
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš (ďalej len Dlžník....), občan SR, pod. sp. zn.: 9OdK/10/2021, zrušuje.
V Čadci dňa 28. 05. 2021
Imrich Šimulák - správca

K026101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Šurin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 21/22, 029 44 Rabča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1980
Obchodné meno správcu:
ADVOCATIS recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/34/2021 S 2024
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/34/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
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Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Milan Šurin, nar.
04.07.1980, trvale bytom Hlavná 21/22, 029 44 Rabča, podnikajúceho pod obchodným menom: Milan Šurin,
s miestom podnikania Hlavná 21/22, 029 44 Rabča, IČO: 40 745 945 (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Žilina č. k.: 9OdK/34/2021 zo dňa 20.05.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka.
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Žilina No. 9OdK/34/2021 dated on 20th of May 2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Milan Šurin, date of birth 04/07/1980, domicile Hlavná 21/22, 029 44 Rabča, Slovakia, under the business
name Milan Šurin, with place of business Hlavná 21/22, 029 44 Rabča, Slovakia, ID: 40 745 945.
Uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č 100/2021 dňa 26.05.2021.
Resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Journal n. 100/2021 on 26th of May
2021
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.
Mária Kostolná, správca, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť
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doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Mária Kostolná, with residence
at Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

K026102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chudjak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 327 / 20, 029 56 Zákamenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1974
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/219/2018 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/219/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o tom, že správcovi bola doručená prihláška po lehote na prihlasovanie pohľadávok

JUDr. Gabriela Bírošová, advokát, značka správcu: S 580, správca úpadcu: Ján Chudjak, nar. 11.11.1974,
trvale bytom: Zákamenné 327, 029 56 Zákamenné, týmto oznamuje, že dňa 27.05.2021 bola do zoznamu
pohľadávok zapísaná prihláška pohľadávky veriteľa: Intrum Slovakia s.r.o., so sídlom: Mýtna 48, 811 07
Bratislava, IČO: 35 831 154, a to 1 pohľadávka v celkovej výške 1 533,05 Eur , ktorá bola do kancelárie správcu
doručená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok

V Žiline, dňa 28.05.2021
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K026103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 3179/19, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1985
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/35/2020-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/35/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom
správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , komplementár spoločnosti, správca dlžníka
Marek Benko, nar. 26. 3. 1985, bytom Borová 3179/19, 010 07 Žilina , v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Žilina , č. k. 10OdK/35/2020 týmto v súlade § 28 ods. 3 ákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon „ ) oznamuje, že
dňa 28. 5. 2021 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa POHOTOVOSŤ, s. r. o. , Pribinova
25, 811 09 Bratislava , IČO : 35807598 prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v celkovej sume
162,65 € .

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s . , správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár
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K026104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolarovič Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 497 / 36, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/21/2021 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/21/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 1. kola ponukového konania
JUDr. Jakub Podmanický, správca dlžníka: Štefan Kolarovič, nar.: 02.09.1964, trvale bytom
Komenského 497/36, 029 01 Námestovo (do 14.10.2017 podnikajúci pod obchodným menom Štefan Kolarovič,
s miestom podnikania Ľ. Štúra 700/130, 922 07 Veľké Kostoľany, IČO: 43 344 143), na majetok ktorého Okresný
súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 3OdK/21/2021 zo dňa 21.04.2021, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku číslo 80/2021 dňa 28.04.2021, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) 1. kolo ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka,
zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej podstaty pod položkami číslo 1. - 28. (Súbor 1) v súpisovej hodnote
1 598,42 €. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 94/2021 dňa 18.05.2021 pod
K023366.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 3OdK/21/2021 – SÚBOR 1 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: JUDr. Jakub
Podmanický, Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca tak, aby bola doručená najneskôr do 10 kalendárnych
dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Alternatívne je možné ponuku doručiť do
elektronickej schránky správcu, pričom všetky dokumenty musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom záujemcu.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom najnižšia kúpna cena musí byť
minimálne 100 % súpisovej hodnoty predmetného nehnuteľného majetku (1 598,42 €). Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek bez uvedenia
dôvodu zrušiť ponukové konanie. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej
lehote, má sa za to, že jeho ponuka nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že
jeho ponuka bola prijatá, má sa za to, že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
8. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 3OdK/21/2021 – SÚBOR 1. Záloha musí
byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

JUDr. Jakub Podmanický
správca

K026105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kavarnik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Havanská 16, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Špirko
Sídlo správcu:
Nerudova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 1K/4/2021 S833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/4/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Juraj Špirko, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Kavarnik, nar. 14.05.1985, bytom Havanská 16,
040 13 Košice, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 20.04.2021, sp. zn. 1K/4/2021, týmto
oznamujem všetkým účastníkom konkurzného konania, že podateľňa kancelárie správcu na Nerudovej ul. č. 6 v
Košiciach je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do správcovského
spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na 0905 665 196 alebo emailom na spirko@spirko.sk.
JUDr. Juraj Špirko - správca
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K026106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NutriPax Market s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adamovka 557 / 0, 029 44 Rabča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 581 155
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 10K/7/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10K/7/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables.“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty.“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne.“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten.“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad."
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter.“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare.“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero."
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai."
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők."
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati."
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen.”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów."
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar.“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny."
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati."
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta.”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu: NutriPax Market s. r. o.,
so sídlom Adamovka 557, 029 44 Rabča, IČO: 50 581 155 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Žilina zo dňa 20.05.2021, sp. zn. 10K/7/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 26.05.2021. Deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia sa považuje za deň kedy bol konkurz na majetok úpadcu vyhlásený. V zmysle zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Eva Luticová, Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, Slovenská republika. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Žilina Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, k číslu konania
10K/7/2021. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na
súde. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. 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). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú a) meno, priezvisko a bydlisko
veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu; b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od
obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú
osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú
osobu; c) právny dôvod vzniku pohľadávky; d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty; e)
celková suma pohľadávky; f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). 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). Prihláškou možno uplatniť aj
budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená
pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až
keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v
konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v
dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti
podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28 ods. 8
ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke
účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6
ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi,
inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez
zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom
zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného
odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý
o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v
konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má
právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý
má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno
mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR). V
námietke zaujatosti musí byť 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 námietky
zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: NutriPax Market s. r. o., with its registered seat at Adamovka 557, 029 44
Rabča, IČO: 50 581 155 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the decision
of the District Court Žilina, ref. No. 10K/7/2021 of 20 May 2021 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor’s estate. This decision of the District Court was published in Business Journal on 26 May 2021. The
bankruptcy procedure was declared as on following 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 to the bankruptcy
trustee to the address: JUDr. Eva Luticová, Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, Slovakia. In one copy
creditors lodge their claims to the Okresný súd Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina,
Slovak Republic, to the ref. No. 10K/7/2021. By submitting an application to the trustee’s electronic box, the
application shall be considered as served on court at the same time. 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 right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched; the creditor shall be satisfied only from the gains put into the schedule from the
general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the
application to the trustee. The trustee shall publish the registration of such late claim into the list of the claims in
the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to
provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted
on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise, it will not be taken into consideration. The
essential elements of the application are: a) name, surname and residence of the creditor – natural person or
business name, name and surname should it differ from the business name, identification number or other
identifier and the place of business of the creditor – natural person, entrepreneur or the business name,
identification number or other identifier and seat of the creditor – legal entity, b) name, surname and residence of
the debtor – natural person or business name, name and surname should it differ from the business name,
identification number or other identifier and the place of business of the debtor – natural person, entrepreneur or
the business name, identification number or other identifier and seat of the debtor – legal entity, c) legal basis of
the receivable, d) order of receivable satisfaction from the general property, e) total amount of the receivable, 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). In the
application of conditional claim, the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends shall be also stated (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be
divided in the application to the principal and ancillaries, whereas the ancillaries shall be divided in the application
according to the legal basis (§ 29 sec. 4 BRA). Should an assured claim be applied, the security right shall be
duly and on time stated in the application delivered to the trustee in the basic registration period of 45 days from
the bankruptcy declaration, otherwise it shall cease to exist (§ 28 sec. 4 BRA). The future claim or claim, which
establishment is bound to fulfilment of condition (the “conditional claim”) can be registered by the application too;
the rights related to the conditional claim should be exercised by the conditional creditor only upon the evidence of
the conditional claim establishment submitted to the trustee by the creditor (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the
application to the trustee shall have the same legal effects for the course of the limitation period and the right
cessation as the enforcement of right on the court (§ 28 sec. 6 BRA). Should the creditor have the claim towards
other person as the debtor, if such claim is assured by the security right referring to the property of the debtor, the
creditor shall submit its claim by the application in the bankruptcy proceedings as well. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures its claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which its claim will
probably be satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). Should such creditor not register
its assured claim in the basic registration period, its security right shall not be taken into consideration in the
bankruptcy proceedings, but it shall have the right against the affected property to hand over what the affected
property in this consequence was enriched, whereby such right can be exercised against affected property as
claim against property, and shall be satisfied only after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8
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. Should the claim be alleged in
currency, which 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). The application of the claim shall be attached by the documents, which prove the stated facts. The
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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creditor, which is the accounting unit, determines in the application a statement, if it accounts the claim in the
bookkeeping, in what extent, or possible reasons, why it does not enter the claim in the bookkeeping (§ 29 sec. 6
BRA). The application of nonmonetary claim shall be attached with the expert report determining the sum of the
non-monetary claim, otherwise the application shall not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA). The
creditor with no residence, seat or company affiliation in the Slovak Republic shall be obliged to determine its
representative for delivery with residence or seat in the Slovak Republic and inform the trustee thereon, otherwise
the documents for such creditor shall be delivered only by publishing in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
The trustee shall submit to the court, without undue delay after the expiration of the basic registration period, the
list of submissions together with the statement why such submission shall not be considered as application; the
court shall determine in resolution, without undue delay, whether the submissions shall be considered as
applications. The court resolution shall be delivered to the trustee which shall notify relevant person thereon (§ 30
sec. 1 BRA). The submission lodging the receivable, which shall be lodged in the bankruptcy by an application,
shall not be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings shall have
the right, within the basic period for registration of the claims, to submit the objection of bias towards the judge
who shall hold the bankruptcy proceedings and decide, should in respect to judge relation to the matter, to the
participant or to the representative arise the doubts about its impartiality. The court shall not take into
consideration objections delivered late (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias, the following shall be stated:
against who it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the
objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which shall not fulfil the objections of bias shall
not be taken into consideration; in such case the matter shall not be submitted to the court.
This notice refers to the creditors with permanent residence or registered seat in other EU member state than the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20
May 2015.
JUDr. Eva Luticová
správca úpadcu NutriPax Market s. r. o.
trustee of debtor NutriPax Market s. r. o.

K026107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NutriPax Market s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adamovka 557 / 0, 029 44 Rabča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 581 155
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 10K/7/2021 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10K/7/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
NutriPax Market s. r. o., so sídlom Adamovka 557, 029 44 Rabča, IČO: 50 581 155, oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Hviezdoslavova 51, 029 01
Námestovo v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 16:00
hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
mobil: 0944 047 474
e-mail: spravca@luticova.sk
JUDr. Eva Luticová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Protuš Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska Ľupča 34, 032 15 Partizánska Ľupča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1986
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/141/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/141/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v mene ktorej koná JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti, vyhlasuje
v súlade s ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako len „ZKR“) II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty dlžníka: Michal Protuš, nar. 27.07.1986, trvale bytom Partizánska Ľupča 34, 032 15 Partizánska Ľupča
(ďalej aj ako len „Dlžník“):

I.

Predmet predaja

Dôvod zápisu do súpisu Dátum zápisu do súpisu
Súpisová hodnota
Popis
majetku
majetku
v€
Obchodný podiel v spoločnosti PROMAL, spol. s.r.o., IČO:
§ 167j ods.1 ZKR
02.10.2020
1,00€
46 946 152

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je stanovená vlastným odhadom správcu.

Predmet predaja sa speňažuje v stave v akom sa nachádza ku dňu vyhlásenia verejného ponukového konania, t.j.
ako stojí a leží.

(ďalej aj ako len „Predmet predaja“)

II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania

V II. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej.

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:
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1. zloží vratnú zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu konkurznej podstaty Dlžníka,
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996, VS: 91412020, poznámka Michal Protuš – VPK (ďalej aj ako
len „Záloha“);
2. uvedie v ponuke ponúkanú kúpnu cenu spolu s uvedením jej splatnosti;
3. kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny;
4. v prípade, že bude záujemca o kúpu speňažovaného majetku vyhodnotený ako úspešný a nedôjde
z jeho strany k uzatvoreniu prevodnej zmluvy, prepadne jeho záloha v prospech konkurznej
podstaty.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.:
0917323277, prípadne e-mailom na adrese: psk@psk-ks.sk

III. Termín a miesto na predkladanie ponúk

Ponuky na odkúpenie majetku dlžníka sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Michal
Protuš – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina.

Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

Návrh kúpnej ceny v eurách (€);
Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči dlžníkovi žiadne záväzky;
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho
preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa
osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace;
doklad, ktorým záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu
záujemcu v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
verejného ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel
záujemcom v jeho záväznej ponuke.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o vyhlásení II. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je
oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú ponuku
nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o
vyhlásení II. kola verejného ponukového konania.

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať majetku patriaceho do konkurznej
podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, týkajúcej sa predmetu predaja, bude sa brať zreteľ iba
na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.
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V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, o víťazovi ponukového
konania rozhodne žreb správcu.

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo
dňa otvárania ponúk.

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového
konania v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa otvárania ponúk.

V Žiline, dňa 28.05.2021
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti
Profesionálna správcovská kancelária, k. s., správca Dlžníka

K026109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cigánik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turzovka 431, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1966
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/33/2021 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/33/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s. so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678, správca dlžníka Ján Cigánik, nar. 08.02.1966, trvale bytom Turzovka 431, 023 54
Turzovka, do dňa 01.12.2018 podnikajúci pod obchodným menom Ján Cigánik, s miestom podnikania Vyšný
Koniec 431, 023 54 Turzovka, IČO: 37 665 944 (do 16.09.2001 podnikajúci pod IČO: 36 880 396) oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín a to počas pracovných dní, v
úradných hodinách správcu od 7:30 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
podať telefonicky na čísle +421 43 583 2771, na e-mailovej adrese: dkkonkurzy@gmail.com, ako aj písomne na
adrese kancelárie správcu.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
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K026110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cigánik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turzovka 431, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1966
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/33/2021 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/33/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská
republika, IČO: 36 869 678 správca dlžníka Ján Cigánik, nar. 08.02.1966, trvale bytom Turzovka 431, 023 54
Turzovka, do dňa 01.12.2018 podnikajúci pod obchodným menom Ján Cigánik, s miestom podnikania Vyšný
Koniec 431, 023 54 Turzovka, IČO: 37 665 944 (do 16.09.2001 podnikajúci pod IČO: 36 880 396), v súlade s ust.
167l a § 32 ods 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje, že týmto
zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávok.
Číslo účtu: IBAN SK49 1100 0000 0029 2084 7908, vedený v Tatra Banka, a.s.,
VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- €.
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.

K026111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cigánik Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turzovka 431, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1966
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/33/2021 S1494
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/33/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015, Vám oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 1OdK/33/2021 - 26 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Ján
Cigánik, nar. 08.02.1966, trvale bytom Turzovka 431, 023 54 Turzovka, do dňa 01.12.2018 podnikajúci pod
obchodným menom Ján Cigánik, s miestom podnikania Vyšný Koniec 431, 023 54 Turzovka, IČO: 37 665 944 (do
16.09.2001 podnikajúci pod IČO: 36 880 396), (ďalej aj ako len „Dlžník“) a spoločnosť Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s. so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, IČO:
36 869 678, bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, we are
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obliged to inform you, that with the resolution of the District Court Žilina, proc. No. 1OdK/33/2021 – 26 bankruptcy
procedure was declared on the assets of following debtor Ján Cigánik, born 08.02.1966, residing at Turzovka
431, 023 54 Turzovka, until 01.12.2018 carrying business under trade name Ján Cigánik, with seat of business at
Vyšný Koniec 431, 023 54 Turzovka, CIN: 37 665 944 (until 16.09.2001 carrying business with CIN: 36 880 396)
and Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovak Republic, company
identification No.: 36 869 678 was appointed to the function of bankruptcy administrator.
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 Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s. M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (here and after 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 Konkurzy a
reštrukturalizácie, k.s., M.R.Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovak Republic.
Prihláška musí byt 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 byt predložená samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči
inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
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. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description
of the condition. 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.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the lodgment of 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.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim must be lodged in the euro currency.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak 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.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
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with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy administrator.
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. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment 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 lodgment 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 lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, 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 Dolnom Kubíne, 28.05.2021
In Dolný Kubín, 28th of May 2021

Konkurzy a reštrukturalizácie, k. s.

K026112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kukučková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská 2113/13, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Šujanská
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/17/2020 S1992
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/17/2020
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: Jana Kukučková, nar. 09.01.1966, trvale bytom: Liptovská
2113/13, 034 01 Ružomberok, 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.
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Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Jana Kukučková, nar. 09.01.1966, trvale bytom: Liptovská 2113/13,
034 01 Ružomberok v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.
JUDr. Zuzana Šujanská, správca

K026113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vaculčiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1977
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/580/2020 S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/580/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

LP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Ján Vaculčiak, nar. 19.05.1977, trvale bytom Podrečany 82, 985 54 Lovinobaňa, obchodné
meno – Ján Vaculčiak, s miestom podnikania Mládežnícka 468/4, 985 11 Halič, IČO: 47 656 930 v zmysle
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí po splnení konečného rozvrhu výťažku. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
LP Recovery, k.s., správca konkurznej podstaty
JUDr. Filip Vavrinčík, komplementár

K026114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: A-Z LOKOMAT, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 617 034
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 28 ods. 3 ZKR)
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen ako správca úpadcu A-Z
LOKOMAT, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen, IČO: 31 617 034, týmto v súlade
s ust.
§ 28 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 22.05.2021 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
Sociálna poisťovňa

Ulica
Číslo Obec
PSČ
IČO
Štát
Ul. 29. augusta 8 a 10 Bratislava 813 63 30 807 484 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
4 164,70 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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LawService Recovery, k.s., správca

K026115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VAMIS GROUP s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 3355, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 609 582
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2017 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 2.kolo“

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu:
VAMIS GROUP s.r.o., so sídlom 960 01 Zvolen, M.R. Štefánika 3355, IČO: 44 609 582 (ďalej v texte aj
„úpadca“), v zmysle § 82 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR") a v súlade so záväzným pokynom veriteľského výboru zo dňa 05.05.2021, vyhlasuje
ponukové konanie na prevod hnuteľnej veci/hnuteľných vecí:

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

1 ks Interiérové dvere plné dyhované – farba svetlý dub/buk; rozmery: 90 cm x 200 cm, bez kovania a zárubne; podstata:
20,00
všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
44 ks Interiérové dvere so sklenenou výplňou - farba svetlý dub/buk; rozmery: 90 cm x 200 cm, bez kovania a zárubne, cena za
1 ks – 20,00 €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod 880,00
zapísania: majetok úpadcu.
12 ks Obrazy na stenu (fotoplátno) – motív rôzny (mesto, zvieratá, príroda); rozmery: 35 cm x 60 cm, cena za 1 ks – 5,00 €;
podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok 60,00
úpadcu.
80 ks Drevené palety obyčajné; cena za 1 ks – 2,00 €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania
160,00
majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
2 ks Skriňa dyhovaná dvojkrídlová - farba svetlý dub/buk; rozmery: 100 cm x 200 cm; cena za 1 ks – 40.- €; podstata:
80,00
všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
Kancelársky nábytok – demontovaný; farba svetlý dub/buk; 1 ks stôl oválny (priemer cca 300 cm); 2 ks skrinka; 2 ks kancelársky
stôl v tvare „L“; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod 300,00
zapísania: majetok úpadcu.
1 ks Obraz na stenu (maľba) – motív príroda Tatry; rozmery: 125 cm x 80 cm; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu –
20,00
nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
4 ks Zakladacia lišta na zateplenie budovy; rozmer 5 cm x 150 cm; cena za 1 ks 1,50 €; podstata: všeobecná; poznámka v čase
6,00
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
38 ks Zakladacia lišta na zateplenie budovy; rozmer 5 cm x 250 cm; cena za 1 ks 2,00 €; podstata: všeobecná; poznámka v čase
76,00
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
77 ks Zakladacia lišta na zateplenie budovy; rozmer 6 cm x 250 cm; cena za 1 ks 2,20 €; podstata: všeobecná; poznámka v čase
169,40
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
15 ks Zakladacia lišta na zateplenie budovy; rozmer 3 cm x 250 cm; cena za 1 ks 1,50 €; podstata: všeobecná; poznámka v čase
22,50
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
8 ks Zakladacia lišta na zateplenie budovy; rozmer 7 cm x 250 cm; cena za 1 ks 2,50 €; podstata: všeobecná; poznámka v čase
20,00
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
80 ks Omietacia lišta na zateplenie budovy; cena za 1 ks 1,50 €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň
120,00
zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
31 ks Rohová lišta plechová na zateplenie budovy; cena za 1 ks 1.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň
31,00
zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
170 ks Rohová lišta plastová na zateplenie budovy; dĺžka: 250 cm; cena za 1 ks 2,50. €; podstata: všeobecná; poznámka v čase
425,00
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
120 ks Rohová lišta plastová na zateplenie budovy; dĺžka: 200 cm; cena za 1 ks 2,00 €; podstata: všeobecná; poznámka v čase
240,00
zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
60 ks Lišta k plávajúcej podlahe – plastová, farba: hnedá; cena za 1 ks 4.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu –
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60 ks Lišta k plávajúcej podlahe – plastová, farba: hnedá; cena za 1 ks 4.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu –
240,00
nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
45 ks Podparapetná lišta na zateplenie budovy; cena za 1 ks 2.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň
90,00
zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
35 balíkov x 300 ks Plastový kotviaci prvok na zateplenie budovy TH 140; cena za 1 ks 0,30 €; podstata: všeobecná; poznámka
3150,00
v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
35 balíkov x 250 ks Plastový kotviaci prvok na zateplenie budovy TH 160; cena za 1 ks 0,40 €; podstata: všeobecná; poznámka
3500,00
v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
7 balíkov x 300 ks Plastový kotviaci prvok na zateplenie budovy TH 100; cena za 1 ks 0,20 €; podstata: všeobecná; poznámka
420,00
v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
10 ks Schodisková lišta; cena za 1 ks 5.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do
50,00
súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
2 ks Kovový regál; rozmery: 360 cm x 250 cm x 100 cm; cena za 1 ks 150.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu –
300,00
nie; deň zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
3 m3 Tehla červená; rozmery: 29 cm x 29 cm x 25 cm; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania
210,00
majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
20 ks Betónové tvárnice; rozmery: 25 cm x 50 cm; cena za 1 ks 1,50 €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň
30,00
zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
2 ks Zárubňa plechová; rozmery: 80 cm x 200 cm; cena za 1 ks 25.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň
50,00
zapísania majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
1 ks Regál kovový; rozmery: 700 cm x 300 cm x 100 cm; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania
500,00
majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.
4 ks disky hliníkové na OMV 15; cena za 1 ks 20.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania
80,00
majetku do súpisu: 05.03.2019; dôvod zapísania: majetok úpadcu.

Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku 248/2019, deň vydania: 27.12.2019.

Atribúty ponukového konania:

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:

Predmetom ponukového konania sú hnuteľné veci zapísané v súpise všeobecnej podstaty 2K/9/2017 pod
položkami č. 26. – 53.

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod
hnuteľnej veci, ktorá však nesmie byť nižšia ako je 90% súpisovej hodnoty majetku uvedeného v súpise majetku.

Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk, ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Najlepšia ponuka podlieha schváleniu veriteľského výboru, ako príslušného orgánu. Ak
veriteľský výbor, ako príslušný orgán, najlepšiu ponuku neschváli, vyhlasovateľ ponukového konania nemôže túto
ponuku určiť ako víťaznú. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba
víťaznému účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania kúpnu
zmluvu. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania. Účastník je
povinný zložiť celú výšku ponúknutej kúpnej ceny za prevod hnuteľnej veci, a to na bankový účet
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyhlasovateľa (správcu) vedeného v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105, BIC:
GIBASKBX, VS: 292017.

PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným označením
"ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2K/9/2017 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň, kedy bude
zásielka doručená do kancelárie správcu.

Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail
účastníka alebo meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt účastníka b) identifikácia hnuteľnej veci/vecí,
ktorá je predmetom prevodu, c) navrhovaná kúpna cena za prevod v eurách (ponuka musí byť určitá a
zrozumiteľná a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na predmetnú hnuteľnú
vec), d) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania.
Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od skončenia lehoty na
doručovanie ponúk.

PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY:

Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet zmluvy – hnuteľná vec/veci, ktoré tvoria
súpis všeobecnej podstaty; (b) náklady spojené s prevodom, ako aj všetky správne a iné poplatky znáša kupujúci,
(c) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za prevod hnuteľnej veci bankovým prevodom na účet určený
vyhlasovateľom ponukového konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybranej
ponuky. Kúpnu zmluvu vyhlasovateľ ponukového konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom zaplatení
kúpnej ceny za prevod nehnuteľnosti. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa
§ 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk

Vo Zvolene dňa 28.05.2021

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

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

272

Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

K026116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plesník Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 2568 / 33, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1958
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/122/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/122/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNAM O NEÚSPEŠNOM 3. KOLE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA č. 2
V konkurznom konaní dlžníka Ing. Ján Plesník, nar. 18. 05. 1958, trvale bytom A. Hlinku 2568/33, 960 01
Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ján Plesník - XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design, s
miestom podnikania: A. Hlinku 2568/33, 96001 Zvolen, IČO: 33304904, konanie vedené na Okresnom súde
Banská Bystrica, č. k. 4OdK/122/2020 bolo správcom v Obchodnom vestníku SR č. OV 92/2021 zo dňa
14.05.2021 zverejnené 3. kolo verejného ponukového konania č. 2 na speňaženie majetku tvoriaceho
oddelenú podstatu:
Peňažné pohľadávky
P.č. Meno a Priezvisko/Názov

4

IČO/dátum
narodenia

bydlisko/sídlo

Konrádovce 1, 980 32 Blhovce, štátny občan
Francina Conrnelia Van Der
Holandského kráľovstva; Konrádovce 68, 980 12.7.1961;
Reek; Leonardus Marinus
32 Blhovce, štátny občan Holandského 23.10.1957
Van Rijn
kráľovstva

právny dôvod vzniku

Celková
suma
Eurách

v

Rozsudok Okresného súdu
Brezno, č.k. 4C/25/2014-234 22.414,59
zo dňa 11.9.2015

Lehota na doručovanie ponúk do verejného ponukového konania skončila dňa 25.05.2021. Dňa 26.05.2021
správca ponukové konanie vyhodnotil.
V lehote na doručovanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka. Na základe
uvedeného preto správca vyhodnotil 3. kolo VPK č. 2 za neúspešné“
Vzhľadom k tomu, že ani 3. kolo VPK č. 2 na speňaženie predmetného majetku tvoriaceho oddelenú podstatu
nebolo úspešné, prestal tento v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu.
V zmysle ust. § 167q; ods. 1 ZKR: „Ak súčasťou konkurznej podstaty sú pohľadávky dlžníka, správca sa ich
pokúsi vymôcť; žaloby o ich zaplatenie na súde alebo na inom príslušnom orgáne však nepodáva. Ak sa to
správcovi nepodarí ani do šiestich mesiacov od vyhlásenia konkurzu, pohľadávky speňaží postúpením ako
hnuteľné veci. Dojednaniami, ktoré zakazujú alebo obmedzujú postúpenie pohľadávky, správca nie je viazaný.
Tieto obmedzenia postúpením pohľadávky zanikajú.“
V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZKR: „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje
náklady.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vozáriková Daniela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 101, 969 01 Vysoká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1982
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/39/2021 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/39/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 3.kolo“

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania") ako správca úpadcu:
Daniela Vozáriková, nar. 25. 09.1982, trvale bytom Vysoká 101, 969 01 Vysoká (ďalej v texte aj „dlžník“),
v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR") vyhlasuje ponukové konanie na prevod hnuteľnej veci:

1. Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec: osobné vozidlo zn. PEUGEOT 307 5P 1.4E 3CKFWB/-/-,
kategória: M1, VIN: VF33CKFWB83234237, typ: AB hatchback 5 dv.; rok výroby: 2003; druh paliva:
BENZÍN; farba: strieborná metalíza svetlá, prevádzková hmotnosť: 1159 kg; EČV: BS 723 AZ. Súpisová
hodnota: 1.400.- €, podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň a dôvod zapísania majetku:
24.03.2021, dlžník je výlučným vlastníkom predmetnej hnuteľnej veci.

Atribúty ponukového konania:

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:

Predmetom ponukového konania je hnuteľná vec – osobné vozidlo zn. PEUGEOT 307 5P 1.4E 3CKFWB/-/-,
kategória: M1, VIN: VF33CKFWB83234237, typ: AB hatchback 5 dv.; rok výroby: 2003; druh paliva: BENZÍN;
farba: strieborná metalíza svetlá, prevádzková hmotnosť: 1159 kg; EČV: BS 723 AZ.

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod hnuteľnej
veci.

Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk, ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania kúpnu zmluvu
o prevode hnuteľnej veci v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa
predchádzajúcej vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania.
Účastník je povinný zložiť zálohu vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny za prevod hnuteľnej veci, a to na
bankový účet vyhlasovateľa (správcu) vedený v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105,
BIC: GIBASKBX, VS: 2392021.

PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/39/2021 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) meno a priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo
účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail účastníka, b) identifikácia hnuteľnej veci, ktorá je predmetom
prevodu, c) navrhovaná kúpna cena za prevod v eurách (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť
riadne prejavená vôľa účastníka urobiť záväznú ponuku na predmetnú hnuteľnú vec), d) dátum ponuky a
vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať za účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ ponukového
konania otvorí riadne doručené ponuky do 2 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.

PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY:

Kúpna zmluva bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet zmluvy – hnuteľná vec: osobné vozidlo zn.
PEUGEOT 307 5P 1.4E 3CKFWB/-/-, kategória: M1, VIN: VF33CKFWB83234237, typ: AB hatchback 5 dv.; rok
výroby: 2003; druh paliva: BENZÍN; farba: strieborná metalíza svetlá, prevádzková hmotnosť: 1159 kg; EČV: BS
723 AZ, (b) náklady spojené s prevodom, ako aj všetky správne a iné poplatky spojené so zápisom znáša
kupujúci, (c) kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za prevod hnuteľnej veci bankovým prevodom na účet
určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí
vybranej ponuky. Kúpnu zmluvu vyhlasovateľ ponukového konania uzavrie s vybraným účastníkom až po úplnom
zaplatení kúpnej ceny za prevod hnuteľnej veci. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie
zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk

Vo Zvolene dňa 28.05.2021.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K026118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučera Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1987
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/336/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/336/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

„VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 3.kolo“

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. (ďalej len „vyhlasovateľ ponukového konania“) ako správca úpadcu
Ivan Kučera, nar. 22. 04. 1987, trvale bytom: Tatranská 6329/55, 974 11 Banská Bystrica, na korešpondenčnej
adrese: Helsinská 6, 040 01 Košice, obchodné meno: Ivan Kučera, s miestom podnikania: Tatranská 6329/55,
974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 393 235, v zmysle § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") vyhlasuje ponukové konanie na prevod
obchodného podielu úpadcu:

2.
Typ súpisovej zložky majetku: Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti
MARINA TRADE s.r.o., so sídlom: Tatranská 6329/55, Banská Bystrica 974 11, IČO: 51 673 487, registrácia:
Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.34205/S, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 5.000.- €
k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 5.000.- €; menovitá hodnota: 5.000.- €; súpisová
hodnota: 5.000.- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu:
12.01.2021; dôvod zapísania: úpadca je 100 % vlastníkom obchodného podielu (jediný spoločník).

Atribúty ponukového konania:

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA:

Predmetom ponukového konania je obchodný podiel úpadcu.

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA:

V ponukovom konaní je kritériom pre určenie najlepšej ponuky najvyššia ponúknutá odplata za prevod
obchodného podielu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Po doručení ponuky je účastník touto ponukou viazaný. Na ponuky doručené vyhlasovateľovi ponukového
konania po uplynutí lehoty určenej na predkladanie ponúk sa v ponukovom konaní neprihliada. Vyhlasovateľ
ponukového konania si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk ako aj právo kedykoľvek zrušiť
ponukové konanie. Oznámenie o prijatí vybranej ponuky vyhlasovateľ ponukového konania avizuje iba víťaznému
účastníkovi. Víťazný účastník sa zaväzuje uzatvoriť s vyhlasovateľom ponukového konania zmluvu o prevode
obchodného podielu v lehote stanovenej vyhlasovateľom ponukového konania v oznámení podľa predchádzajúcej
vety. Náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša účastník ponukového konania. Účastník je
povinný zložiť zálohu vo výške celej ponúknutej odplaty za prevod obchodného podielu, a to na bankový účet
vyhlasovateľa (správcu) vedeného v SLSP, a.s., číslo účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105, BIC:
GIBASKBX, VS: 23362020.

PREDKLADANIE PONÚK:

Lehota na podávanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení kola ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR. Oznámenie o vyhlásení kola ponukového konania sa považuje za zverejnené
nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR. Účastníci doručia svoje ponuky osobne
do kancelárie správcu, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo poštou na adresu správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke s výrazným
označením "ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/336/2020 - NEOTVÁRAŤ". Za deň doručenia ponuky sa považuje deň,
kedy bude zásielka doručená do kancelárie správcu.

Ponuka musí mať písomnú formu, musí byť v slovenskom jazyku a musí obsahovať: a) názov alebo obchodné
meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo účastníka, ak je pridelené, telefónne číslo a e-mail
účastníka alebo meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt účastníka, telefónne číslo a e-mail účastníka b)
označenie obchodného podielu, ktorý je predmetom prevodu, c) navrhovaná odplata za prevod obchodného
podielu v eurách (ponuka musí byť určitá a zrozumiteľná a musí v nej byť riadne prejavená vôľa účastníka urobiť
záväznú ponuku na predmetný obchodný podiel), d) dátum ponuky a vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať
za účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ ponukového konania otvorí riadne doručené ponuky do 2
pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.

PODMIENKY ZMLUVY O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU:

Zmluva o prevode obchodného podielu bude obsahovať nasledujúce podmienky: (a) predmet zmluvy – obchodný
podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti MARINA TRADE s.r.o., so sídlom: Tatranská
6329/55, Banská Bystrica 974 11, IČO: 51 673 487, registrácia: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka
č.34205/S, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 5.000.- € k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje
sumu 5.000.- €; menovitá hodnota: 5.000.- €, (b) záväzok nadobúdateľa obchodného podielu s pristúpením ku
spoločenskej zmluve obchodnej spoločnosti MARINA TRADE s.r.o.; (c) náklady spojené s prevodom obchodného
podielu ako aj všetky súdne, správne a iné poplatky spojené so zápisom v Obchodnom registri znáša
nadobúdateľ, (d) nadobúdateľ je povinný zaplatiť odplatu za prevod obchodného podielu bankovým prevodom na
účet určený vyhlasovateľom ponukového konania, a to v lehote stanovenej vyhlasovateľom v oznámení o prijatí
vybranej ponuky. Zmluvu o prevode obchodného podielu vyhlasovateľ ponukového konania uzavrie s vybraným
účastníkom až po úplnom zaplatení odplaty za prevod obchodného podielu. Toto ponukové konanie nie je
verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. ObZ, ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a
nasl. ObZ.

Bližšie informácie - telefonicky na tel. č. +421 45 5323919 alebo e-mailom: kre@akap.sk

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vo Zvolene dňa 28.05.2021

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K026119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horniak Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orovnica 111, 966 52 Orovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/441/2017 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/441/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 4OdK/441/2017 zo dňa 03.01.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 6/2018 dňa 09.01.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ivan Horniak, nar.
21.04.1966, trvale bytom Orovnica 111, 966 52 Orovnica; obchodné meno Ivan Horniak - RAMI, s miestom
podnikania Orovnica 111, 966 52 Orovnica, IČO: 34 774 548., pričom do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaný do zoznamu správcov
pod zn. S1201.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „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.
Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v príslušnom
konkurze a z ktorého by bolo možné reálne pokryť náklady konkurzu, pričom k dnešnému dňu, t. j. k 28.05.2021,
žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správca týmto v súlade
s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ivan Horniak, nar. 21.04.1966,
trvale bytom Orovnica 111, 966 52 Orovnica; obchodné meno Ivan Horniak - RAMI, s miestom podnikania
Orovnica 111, 966 52 Orovnica, IČO: 34 774 548., sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K026120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Krtíš 0, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/395/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/395/2020
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
V súlade s ust.§167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľudmila Kováčová, nar. 02.07.1968, trvale
bytom 960 01 Veľký Krtíš sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K026121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 839/31, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1975
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/570/2020 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/570/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 22.12.2020, sp. zn. 5OdK/570/2020, bol na majetok
dlžníka: Oláh Peter, nar. 25.05.1975, bytom: Štúrova 839/31, 962 12 Detva (ďalej v texte aj „dlžník“), vyhlásený
konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola v predmetnom insolvenčnom konaní
ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 251/2020,
deň vydania: 31.12.2020.

Podľa ust. § 167v ods. 1 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
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veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle vyššie citovaného zákonného
ustanovenia týmto oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Oláh Peter, nar. 25.05.1975, bytom: Štúrova
839/31, 962 12 Detva, sa KONČÍ.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K026122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuška Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 758/24, 985 52 Divín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1048/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1048/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 2OdK/1048/2019 zo dňa 29.11.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 238/2019 dňa 10.12.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Šuška,
nar. 08.10.1965, trvale bytom Štefánikova 758/24, 985 52 Divín., pričom do funkcie správcu dlžníka bol
ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaný do
zoznamu správcov pod zn. S1201.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „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.
Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Nakoľko správca po vykonanom šetrení a speňažení majetku zapísaného do súpisu zistil, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a nakoľko k dnešnému dňu, t. j. k 28.05.2021, žiadny veriteľ nepožiadal správcu o
vykonanie iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Miroslav Šuška, nar. 08.10.1965, trvale bytom Štefánikova 758/24, 985
52 Divín., sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K026123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brondová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8799 / 56, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/22/2021 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/22/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 2OdK/22/2021 zo dňa 10.02.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 35/2021 dňa 22.02.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mária Brondová,
anr. 05.11.1973, trvale bytom Unionka 8799/56, 960 01 Zvolen., pričom do funkcie správcu dlžníka bol
ustanovený JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaný do
zoznamu správcov pod zn. S1201.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako
„ZKR“):
ods. 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 šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku
sa konkurz zrušuje.
ods. 2 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.
Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
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Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a zároveň po uplynutí 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ, a teda
ani žiadny veriteľ k dnešnému dňu, t. j. k 28.05.2021 nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom
majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ods. 1 ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka Mária Brondová, anr. 05.11.1973, trvale bytom Unionka 8799/56, 960 01 Zvolen, sa
KONČÍ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ods. 2 ZKR zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K026124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molnár Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Padarovce 35, 980 23 Teplý Vrch
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/30/2021 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/30/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k.: 5OdK/30/2021 zo dňa 15.02.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 35/2021 dňa 22.02.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Michal Molnár, nar.
19.08.1983, trvale bytom Padarovce 35, 980 23 Teplý Vrch, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Molnár,
Padarovce 35, 980 23 Teplý Vrch, IČO: 46498605., pričom do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený JUDr.
Miloš Levrinc, PhD., správca, so sídlom J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, zapísaný do zoznamu správcov
pod zn. S1201.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „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.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

2. Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
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Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 28.05.2020, žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Michal Molnár, nar. 19.08.1983, trvale bytom Padarovce 35, 980 23 Teplý Vrch,
podnikajúci pod obchodným menom: Michal Molnár, Padarovce 35, 980 23 Teplý Vrch, IČO: 46498605., sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Miloš Levrinc, PhD. správca

K026125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bódiová Katarína, Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko 4OdK/32/2021, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1980
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/32/2021 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/32/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/32/2021 zo dňa 22.02.2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Bc. Katarína Bódiová, nar. 10.06.1980, trvale bytom Sídlisko 14/109, 985 22
Cinobaňa, podnikajúca pod obchodným menom: Katarína Bódiová, Ul. Slobody 297/8, 987 01 Poltár, IČO:
43 586 074 (ďalej len „dlžník“) a zároveň bola do funkcie správcu v konkurznej veci dlžníka ustanovená
spoločnosť KASATKIN Recovery, k. s., Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica. Uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 40/2021 dňa 01.03.2021.
KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167t a § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR") oznamuje, že v konkurznom konaní
nebol zistený žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu. Správca pri zisťovaní majetku vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, ktorý predložil dlžník, informácií poskytnutých dlžníkom, súčinnosti tretích osôb, ako
aj informácií z príslušných registrov zhromažďujúcich informácie o majetku osôb. Dlžník nevlastní žiadny majetok,
ktorý by podliehal konkurzu a mohol sa speňažiť.
Konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka
Bc. Katarína Bódiová, nar. 10.06.1980, trvale bytom Sídlisko 14/109, 985 22 Cinobaňa, podnikajúca pod
obchodným menom: Katarína Bódiová, Ul. Slobody 297/8, 987 01 Poltár, IČO: 43 586 074 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
KASATKIN Recovery, k. s., správca
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K026126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MWS Casting s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná ulica 908 / 0, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 650 021
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Klačanová
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5R/2/2020 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5R/2/2020
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1925, reštrukturalizačný správca
dlžníka MWS Casting s.r.o., so sídlom Priemyselná ulica 908, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 36 650 021 (ďalej
len „Dlžník“) týmto súlade s ust. § 146 ods. 1 ZKR zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa
25.06.2021 (piatok) o 11:00 hod., na adrese Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, a to s nasledovným
programom:
Program schôdze veriteľov:
1. Otvorenie schvaľovacej schôdze;
2. Rozprava;
3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu;
4. Záver.
Správca súčasne oznamuje, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí konanom dňa 19.05.2021 schválil konečný
návrh reštrukturalizačného plánu, ktorého predkladateľom je dlžník a odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o
schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali.
S obsahom reštrukturalizačného plánu sa môžu účastníci plánu oboznámiť v kancelárii správcu JUDr. Mgr.
Martina Klačanová, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, každý pracovný deň
v čase od 09:00 hod. – 12:00 hod. a od 13:00 hod. – 16:00 hod. Správca si však v súvislosti s aktuálnou situáciou
a prijatými protipandemickými opatreniami v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19, dovoľuje požiadať
veriteľov, v prípade ich záujmu o nahliadnutie do reštrukturalizačného spisu za účelom oboznámenia sa s
obsahom plánu, aby o jeho sprístupnenie požiadali e-mailom na adrese: vaculcikova@agbr.sk
Usmernenie k prezencii účastníkov schvaľovacej schôdze:
1. Právo zúčastniť sa na schvaľovacej schôdzi má každý účastník plánu; účasť dlžníka alebo štatutárnych
orgánov alebo členov štatutárnych orgánov dlžníka na schvaľovacej schôdzi je povinná.
2. Pri prezencii účastníci plánu predložia platný doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z
obchodného registra nie starší ako 3 mesiace; zástupcovia účastníkov plánu predložia aj originál plnej moci,
prípadne poverenia na zastupovanie účastníka plánu s úradne osvedčeným podpisom účastníka plánu
oprávňujúce zástupcu na účasť a hlasovanie na schvaľovacej schôdzi, a platný doklad totožnosti.
3. Prezencia účastníkov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania
schvaľovacej schôdze v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schvaľovacej schôdze tak, aby
prezencia mohla byť ukončená o 11:00 hod.
Vzhľadom na momentálne opatrenia v rámci ochrany pred COVID-19 si Vás dovoľujem požiadať o potvrdenie
účasti na schvaľovacej schôdzi vopred e-mailom na adrese: vaculcikova@agbr.sk tak, aby mohol byť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečený riadny, plynulý a hlavne bezpečný priebeh schvaľovacej schôdze pre všetkých jej účastníkov.
Zároveň prosíme o dodržiavanie a rešpektovanie všetkých bezpečnostných opatrení prijatých Úradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky platných a účinných v čase konania schvaľovacej schôdze a to najmä
dodržiavanie bezpečného odstupu od ostatných účastníkov schvaľovacej schôdze, použitie prekrytia horných
dýchacích ciest a úst.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa priebehu schôdze neváhajte správcu kontaktovať prostredníctvom emailu: vaculcikova@agbr.sk .
Mgr. Martina Klačanová
reštrukturalizačný správca

K026127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hrbe 4306/9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1953
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/10/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Banská Bystrica uznesením zo dňa 20.01.2021, č. 4OdK/10/2021 v právnej veci navrhovateľa dlžníka Viera Kováčová, nar. 10.09.1953, trvale bytom Na Hrbe 4306/9, 974 01 Banská Bystrica (ďalej aj ako
„Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť LEGES Recovery k.s.,
IČO: 47 982 586, so sídlom kancelárie: Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej ako „Správca“). Citované
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 19/2021 zo dňa 29.01.2021.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Pri preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa
20.11.2020, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 20.11.2020,
súčinností tretích osôb, zo zisťovania osobných pomerov dlžníka a vlastného šetrenia Správca zistil, že dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - úpadcu: Viera
Kováčová, nar. 10.09.1953, trvale bytom Na Hrbe 4306/9, 974 01 Banská Bystrica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Viera Kováčová, nar. 10.09.1953, trvale
bytom Na Hrbe 4306/9, 974 01 Banská Bystrica, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 28.05.2021
LEGES Recovery k.s., správca
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K026128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bari Elemír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
CHrámec 133, 980 42 Rimavská Seč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDR ČIPKA JÁN
Sídlo správcu:
PARTIZÁNSKA 197, 981 01 HNÚŠŤA
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/441/2020 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/441/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že podľa zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ako aj zo zisťovania majetku správcom v zmysle
ustanovenia § 166i ZKR, dlžník je vlastníkom majetku:
Súpisné číslo Parcela číslo

Popis
nehnuteľnosti

Číslo

Obec

Katastrálne územie

LV

Výmera Podiel

1

Rimavská Seč

Rimavská Seč

222 133

Na CKN parc.č. 3786/6

Rodinný dom

2

Rimavská Seč

Rimavská Seč

222

3786/6

Zastavaná plocha a nádvorie

785

1/1

3

Rimavská Seč

Rimavská Seč

222

3788/6

Orná pôda

2468

1/1

1/1

K Súpisovým zložkám majetku si dlžník uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
Podľa ustanovenia § 167o ods. 1 ZKR obydlie dlžníka môže správca speňažiť iba dražbou za primeraného
použitia osobitného predpisu.
Podľa ustanovenia § 167 ods. 2 ZKR obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správa; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží
znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo
znaleckého posudku. Ak sa v takomprípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.
Správca určil odhadom hodnotu obydlia dlžníka na sumu 7.000,- €. Na základe týchto skutočností má správca za
to, že obydlie dlžníka nemožno speňažiť, nakoľko by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia
nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Na základe uvedených skutočností správca vyzýva veriteľov na predloženie znaleckého posudku a na uhradenie
preddavku na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby vo výške 500,- € na účet správcu číslo SK73
0200 0000 0007 05445 392 VS 54412020 do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy.

V Hnúšti, 26. mája 2021

JUDr. Ján Čipka, správca

K026129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Drahoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Úzka 378/4, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1988
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
TPS Trustees, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/530/2020 S1969
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/530/2020
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.
TPS Trustees k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1969, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Drahoslav Oláh, nar. 02.07.1988, trvale bytom Úzka 378/4, 992 01 Modrý Kameň,
podnikajúci pod obchodným menom: Drahoslav Oláh, 96 Malé Zlievce, 991 20 Malé Zlievce, IČO:
43328385., sp. zn. 4OdK/530/2020 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca týmto oznamuje, že zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok
dlžníka: Drahoslav Oláh, nar. 02.07.1988, trvale bytom Úzka 378/4, 992 01 Modrý Kameň, podnikajúci pod
obchodným menom: Drahoslav Oláh, 96 Malé Zlievce, 991 20 Malé Zlievce, IČO: 43328385, zrušuje.
TPS Trustees k. s.

K026130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko II 419/12, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Zacharová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/582/2020 S1953
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/582/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 15.01.2021 bolo v obchodnom vestníku OV č. 9/2021 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 4OdK/582/2020 zo dňa
08.01.2021, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Pavol Botoš, nar. 11.11.1958, trvale bytom
Rúbanisko II 419/12, 984 01 Lučenec, a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená Mgr. Marína
Zacharová, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (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 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Pavol Botoš, nar. 11.11.1958, trvale bytom Rúbanisko II 419/12, 984 01 Lučenec sa
končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Marína Zacharová, správca

K026131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajlik Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smreková 3379 / 7, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1975
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/59/2021 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/59/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Spoločnosť G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01
Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sr, vložka č. 10111/N a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1719 oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 ZKR, že
dňa 26.05.2021, teda po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška
pohľadávky veriteľa: Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, IČO: 00 397 440,
v celkovej hodnote 830,85 EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K026132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Illéšová Bronislava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 875/16, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/336/2020 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/336/2020
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/336/2020 zo dňa 07.07.2020, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 133/2020 dňa 13.07.2020, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Bronislava
Illéšová, nar. 08. 05. 1980, trvale bytom Boženy Němcovej 875/16, 990 01 Veľký Krtíš, podnikajúci pod
obchodným menom: Bronislava Galambová, s miestom podnikania: Venevská 774/32, 990 01 Veľký Krtíš,
IČO: 45296791 (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený správca: JUDr. Stela
Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.: S1612 (ďalej v texte aj ako „správca“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „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 šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1) Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou
šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
2)
Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení k dnešnému dňu nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať
speňaženiu v príslušnom konkurze a žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom
majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Bronislava Illéšová, nar. 08. 05. 1980, trvale bytom Boženy Němcovej 875/16, 990 01
Veľký Krtíš, podnikajúci pod obchodným menom: Bronislava Galambová, s miestom podnikania:
Venevská 774/32, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45296791, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Stela Chovanová
správca

K026133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koreň Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Sliač -, 962 31 Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1025/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1025/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/1025/2019 zo dňa 28.11.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 242/2019 dňa 16.12.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Koreň, nar.
24. 09. 1959, trvale bytom 962 31 Sliač, podnikajúci pod obchodným menom: Ján Koreň, s miestom
podnikania: ČSA 60/33, 962 31 Sliač (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a do funkcie správcu dlžníka bol ustanovený
správca: JUDr. Stela Chovanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, zn.: S1612 (ďalej v
texte aj ako „správca“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej v texte len ako „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 šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:
1) Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou
šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich
zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
2) Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení k dnešnému dňu nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať
speňaženiu v príslušnom konkurze a žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných šetrení ohľadom
majetku dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Ján Koreň, nar. 24. 09. 1959, trvale bytom 962 31 Sliač, podnikajúci pod obchodným
menom: Ján Koreň, s miestom podnikania: ČSA 60/33, 962 31 Sliač, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na základe ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Stela Chovanová
správca

K026134
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 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
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Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu: Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“, so sídlom
Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314, sp. zn. 1R/5/2014 nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po
uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

·

pohľadávka veriteľa Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, so sídlom
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00 178 454, prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por.
č. 2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1.319,06 EUR, zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por. č.
51/S/270.

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

K026135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1908/56, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/174/2019 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/174/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Zuzana Maruniaková správca konkurznej podstaty dlžníka: Alena Kováčová, nar. 10.11.1958, bytom
Mierová 1908/56, 066 01 Humenné v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje 2. kolo
ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku:
Predmetom ponukového konania sú nižšie uvedené pozemky, ktoré sa speňažujú ako ,,Súbor,,. Nie je
možné kupovať jednotlivé parcely.
Súbor č.1 (súp. zl. č. 1-3)
Súpisová hodnota Súboru pozemkov všeobecnej podstaty je: 1177,00 eur.
Stavby
Súpisová zložka majetku
1

č. LV
219

Katastrálne územie
Trhovište

Štát
SR

Obec
Trhovište

Na parcele číslo
341

Druh stavby
Rodinný dom

Podiel
1/30

Pozemky
Súpisová zložka majetku
2
3

č. LV Katastrálne územie Štát Obec
Parcelné číslo Parcela registra KN Druh pozemku Výmera Podiel
220 Trhovište
SR Trhovište 341
C
ZPaN
701
1/45
220 Trhovište
SR Trhovište 342
C
Záhrada
885
1/45

Súbor č. 2 (súp. zl. č. 4,6,7)
Súpisová hodnota Súboru pozemkov všeobecnej podstaty je: 302,00 eur.
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Pozemky
Súpisová zložka majetku
4
6
7

č. LV
222
1814
1872

Katastrálne územie
Trhovište
Trhovište
Trhovište

Štát
SR
SR
SR

Obec
Trhovište
Trhovište
Trhovište

Parcelné číslo
2374/5
2374/43
3699/6

Parcela registra KN Druh pozemku
E
Orná pôda
E
Orná pôda
E
Orná pôda

Výmera
5515
5517
15700

Podiel
1/30
1/30
1/30

Súbor č. 3 (súp. zl. č. 5)
Súpisová hodnota Súboru všeobecnej podstaty je: 230,00 eur.
Pozemky
Súpisová zložka majetku
5

č. LV Katastrálne územie Štát Obec
Parcelné číslo Parcela registra KN Druh pozemku Výmera Podiel
1201 Trhovište
SR Trhovište 335/3
C
Záhrada
1367
1/30

Podmienky ponukového konania:
Nehnuteľnosť je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu, minimálne však za 50% súpisovej hodnoty
uvedenej v tejto ponuke.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
5OdK/174/2019 – NEOTVÁRAŤ-“, najneskôr do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. na
adresu: Mgr. Zuzana Maruniaková, správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po tejto
lehote sa neberie zreteľ.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO – obchoné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením uvedeným vyššie,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK50 0900 0000 0051 5622 3641, VS: 51742019, Poznámka pre
prijímateľa: meno záujemcu. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zaplatená kúpna cena v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 pracovných
dní odo dňa otvárania obálok. Správca má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o
výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne informovaní a budú pozvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu, najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, minimálne
však vo výške 50% súpisovej hodnoty predmetu ponukového konania.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 054/7881631.
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Mgr. Zuzana Maruniaková
správca

K026136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maliňak Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškovce 7, 090 03 Staškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/228/2018 S1403
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/228/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Zuzana Maruniaková správca konkurznej podstaty dlžníka: Rastislav Maliňák, nar. 04.09.1975, bytom 090 23
Staškovce 7, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj
hnuteľného majetku:
Hnuteľný majetok:
Č.
súp. Názov súp. zložky
zložky
63.

Súpisová hodnota
(eur)
1500,00 EUR

Hnuteľný majetok
Osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA OCTAVIA , EČ:
TMBCG21U332747221,stav zodpovedajúci bežnému opotrebeniu

SP307AE,

rok

výroby

2003,

VIN:

Podmienky ponukového konania:
Hnuteľný majetok je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu.
Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
2OdK/228/2018 - HM - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku do 16.00 hod.
na adresu: Mgr. Zuzana Maruniaková, správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po
tejto lehote sa neberie zreteľ.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO – obchoné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením uvedeným vyššie,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK50 0900 0000 0051 5622 3641, VS: 222820182, Poznámka pre
prijímateľa: meno záujemcu. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
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podávanie ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu.
e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zaplatená kúpna cena v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 pracovných
dní odo dňa otvárania obálok. Správca má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o
výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne informovaní a budú pozvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu, najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 054/7881631.

Mgr. Zuzana Maruniaková
správca

K026137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vasiľ Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ohradzany 24, 067 22 Ohradzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/60/2021 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/60/2021
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Jozef Vasiľ, nar. 04.08.1975, trvale bytom 067 22 Ohradzany 24,
týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 ZKR oznamuje, že pri preskúmaní pomerov dlžníka podľa § 166i ods.
1 ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku, z informácií poskytnutých dlžníkom, tretími osobami a inými údajmi
získanými vlastným šetrením sa zistilo, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý je možné zapísať do
súpisu majetku konkurznej podstaty.
Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ dlžníka, 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. Týmto
v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR správca vyzýva veriteľov dlžníka, aby v prípade, ak majú podnety na
zisťovanie majetku dlžníka, predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy navrhovaných šetrení
v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. (Ing. Marta Prigancová, správca)
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

294

Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

K026138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bujňáková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 8, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1974
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavná 29, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/41/2021 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/41/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie – I. kolo v zmysle § 167n a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“):
iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov, zn. správcu: S1696 ako správca
dlžníka – Darina Bujňáková, nar. 06.11.1974, trvale bytom Čergovská 8, 080 01 Prešov v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5OdK/41/2021 týmto vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 167n
ZKR ponukové konanie na speňaženie nehnuteľného majetku menšej hodnoty.
Predmet: súbor nehnuteľností tvoriacich súpis všeobecnej podstaty, ktorý je zverejnený v obchodnom vestníku
SR č. 81/2021 zo dňa 29.04.2021 (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“ alebo aj ako „Predmet ponukového
konania“).
Nehnuteľnosti sa predávajú ako celok, teda ako súbor.
Súbor majetku nehnuteľností zapísaný pod súpisovou zložkou č. 1 a 2 v Súpise všeobecnej podstaty –
nehnuteľnosti zapísané na LV 221, obec: GERALTOV, katastrálne územie: Geraltov a to:
·

Súpisová hodnota majetku súboru: 1.835,90 Eur

Por.
Druh
číslo

Výmera v
Štát Obec
m2

Katastrálne
územie

Súpisová
Číslo Parcela reg. /
Dôvod zapísania Deň zapísania
Podiel hodnota /EUR
LV
Parcelné číslo
do súpisu
do súpisu

1

lesný
pozemok

36275

SR GERLATOV Geraltov

221

"E" - 202/ 1

1/12

1511,45 €

2

lesný
pozemok

7787

SR GERLATOV Geraltov

221

"E" - 202/ 2

1/12

324,45 €

majetok
podľa §67
a) ZKR
majetok
podľa §67
a) ZKR

úpadcu
ods. 1 26.04.2021
úpadcu
ods. 1 26.04.2021

Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
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). Na ponuky doručené po
tomto termíne sa nebude prihliadať.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: 100 % súpisovej hodnoty
predmetu ponukového konania.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu,
predmetu záujmu a výšky ponúkanej sumy.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní:
·

zasielať poštou na adresu kancelárie správcu: iTRUSTee Restructuring, k. s., Hlavná 29, 080 01
Prešov (v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „Ponukové konanie – I. kolo,
5OdK/41/2021“);
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·

osobne doručiť do podateľne kancelárie správcu iTRUSTee Restructuring, k. s., Hlavná 29, 080 01
Prešov (v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „Ponukové konanie – I. kolo,
5OdK/41/2021“);

·

alebo do elektronickej schránky správcu.

Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. identifikačné údaje záujemcu/fyzickej osoby: krstné meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo,
bankové spojenie + číslo účtu a fotokópia občianskeho preukazu; alebo identifikačné údaje
záujemcu/právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, krstné meno a priezvisko osoby oprávnenej
konať za spoločnosť, bankové spojenie a číslo účtu;
b. u zahraničnej právnickej osoby aj originál/ kópiu výpisu z príslušného registračného súdu/orgánu, nie
staršiu ako 30 dní;
c. označenie predmetu ponukového konania, na ktorý sa má súťažný návrh vzťahovať spolu s
uvedením záväznej ponúkanej ceny;
d. doklad o zložení zálohy na ponúknutú cenu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny spolu
s nákladmi v celkovej výške 40 Eur (33 Eur: elektronický návrh na vklad; 7 Eur: overenie podpisov)
na účet vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK79 7500 0000 0040 2743 6005; doklad (originál, resp. jeho
fotokópia), ktorým navrhovateľ preukáže zloženie zálohy, musí mať formu potvrdenia, že predmetná suma
bola odoslaná na účet vyhlasovateľa v uvedenom peňažnom ústave. Záloha musí byť v celej výške
pripísaná na vyššie uvedenom účte najneskôr do 24:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa po dni
ukončenia lehoty na podávanie ponúk;
UPOZORNENIE: Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša nadobúdateľ (podanie elektronické
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností: 33,- Eur, úradné overenie podpisov a iné:
7,- Eur).
Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby. Správca poučuje
prípadných záujemcov, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu spolu s nákladmi. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Záujemca je pritom oprávnený do
verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na Predmet ponukového konania.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
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.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Vyhodnotenie VPK sa uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V lehote päť pracovných dní od vyhodnotenia verejného ponukového konania vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Záujemca predložením ponuky berie na vedomie, že v prípade, ak sa preukáže/zistí, že predmet ponukového
konania nezodpovedá stavu uvádzanému v súpise záujemca nemá právo požadovať akúkoľvek zľavu z
ponúknutej sumy za predmet ponukového konania; uvedené rovnako nie je relevantným dôvodom pre odstúpenie
od zmluvy, alebo iný zánik či zrušenie zmluvy medzi dlžníkom a záujemcom.
Súťažný návrh, zaslaný alebo doručený správcovi, nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ním
viazaný až do skončenia ponukového konania.
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Tel. kontakt pre prípadné dotazy je 02/5262 4988, alebo mailom na kalman@itrust.sk.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K026139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščuková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štôla 87, 059 37 Štôla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1968
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/180/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/180/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Iveta Ščuková, nar. 19.09.1968, trvale bytom Štôla 87, 059 37 Štôla (ďalej
aj ako len „Dlžník).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 01.07.2020, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 09.09.2020, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Iveta Ščuková, nar.
19.09.1968, trvale bytom Štôla 87, 059 37 Štôla, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Iveta Ščuková, nar. 19.09.1968, trvale bytom
Štôla 87, 059 37 Štôla, občianka SR, vedený Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 4OdK/180/2020 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K026140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Firkaľ Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovné 70, 067 32 Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1981
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
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Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/361/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/361/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Marek Firkaľ, nar. 22.08.1981, trvale bytom Rovné 70, 067 32 Rovné (ďalej
aj ako len „Dlžník).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 12.06.2020, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 06.05.2021, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Marek Firkaľ, nar.
22.08.1981, trvale bytom Rovné 70, 067 32 Rovné, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Marek Firkaľ, nar. 22.08.1981, trvale bytom Rovné
70, 067 32 Rovné, občan SR, vedený Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 2OdK/361/2020 zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K026141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuziel Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 3237 / 13, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1987
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/315/2020 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/315/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Matej Kuziel, nar. 01.11.1987, trvale bytom Tolstého 3237/13, 058 01
Poprad (ďalej aj ako len „Dlžník).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 26.11.2020, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 02.03.2021, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Matej Kuziel, nar.
01.11.1987, trvale bytom Tolstého 3237/13, 058 01 Poprad, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Matej Kuziel, nar. 01.11.1987, trvale bytom
Tolstého 3237/13, 058 01 Poprad, občan SR, vedený Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 4OdK/315/2020
zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K026142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polhoš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Dvor 63 / 82, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1983
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Kendice 390, 082 01 Kendice
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/49/2021 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/49/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Martin Polhoš, nar. 22.05.1983, trvale bytom Nový dvor 63/82, 059 52
Veľká Lomnica (ďalej aj ako len „Dlžník).
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 11.12.2020, vyjadrenia Dlžníka počas osobného stretnutia so Správcom dňa 29.04.2021, ako i
zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i ZKR, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku,
ktorý podlieha konkurznému konaniu podľa ust. § 167h ZKR, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
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Správca v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Martin Polhoš, nar.
22.05.1983, trvale bytom Nový dvor 63/82, 059 52 Veľká Lomnica, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Martin Polhoš, nar. 22.05.1983, trvale bytom
Nový dvor 63/82, 059 52 Veľká Lomnica, občan SR, vedený Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 3OdK/49/2021
zrušuje.
Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K026143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šulimanová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stankovská 76/16, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Dominika Tatarku 258/3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/179/2020 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/179/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 2OdK/179/2020 zo dňa 06.04.2020 súd vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Lenka Šulimanová, nar. 06.03.1976, Stankovská 76/16, 094 14 Sečovská Polianka, v minulosti
podnikajúci pod obchodným menom Lenka Šulimanová, IČO: 46 848 754, s miestom podnikania
Stankovská 76/16, 094 14 Sečovská Polianka, Slovenská republika, pričom ma zároveň ustanovil za správcu
podstaty (ďalej len „uznesenie“).
Týmto v súlade s § 167j ods. 1 v spojení s § 76 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“) zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty:
1. Typ súpisovej zložky majetku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v zmysle ustanovenia §
166j ods. 5 ZKR
Súpisová hodnota: € 500,2. Typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosti
súpis.
zl. č.

druh

výmera v
štát
m2

1.

zastavaná
plocha a
nádvoria

728

SR

2.

záhrada

856

SR

3.

rodinný dom

SR

obec

Okres

názov k. ú. č. LV

Sečovská
Polianka

Vranov nad
Topľou

Sečovská
Polianka

Sečovská
Polianka
Sečovská
Polianka

Vranov nad
Topľou
Vranov nad
Topľou

Sečovská
Polianka
Sečovská
Polianka

Parcela parc. súpis.
typ
č.
č.

spoluvl.
podiel

1028

"C"

553

1/2

5 000,-

1028

"C"

554

1/2

5 000,-

1028

"C"

553

1/2

18 000,-

76

Súpisová hodnota: 28 000,- €
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JUDr. Lenka Jamnická, správca

K026144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kaleja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 221/1, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/55/2021 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/55/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Vladimír Kaleja, nar. 14.07.1994,
Čergovská 221/1, 082 22 Ostrovany, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Kaleja, IČO: 50
335 961, s miestom podnikania Čergovská 221/1, 082 22 Ostrovany týmto oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách
počas pracovných dní od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K026145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kaleja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 221/1, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/55/2021 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/55/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
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"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Vladimír Kaleja, nar.
14.07.1994, Čergovská 221/1, 082 22 Ostrovany, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Kaleja,
IČO: 50 335 961, s miestom podnikania Čergovská 221/1, 082 22 Ostrovany („ďalej len dlžník“) oznamujem, že
na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 2OdK/55/2021 zo dňa 23.04.2021, uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 81/2021 zo dňa 29.04.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený
Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18, 066 01 Humenné.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Z8kladnými 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)
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Vladimír Kaleja, born: 14.07.1994, residence: Čergovská 221/1, 08222 Ostrovany, Slovakia, in the
past running bussiness under commercial name Vladimír Kaleja with place of business: Čergovská 221/1,
082 22 Ostrovany, Slovakia, Business ID: 50 335 961 is our responsibility to inform you, that the district
Court in Prešov No. 2OdK/55/2021 dated 23.04.2021, it was published in the Commercial bulletin No.
81/2021 from 29.04.2021, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Dušan
Kuruc, Štefániková 18, 066 01, as the trustee in the bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
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proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
Ing. Dušan Kuruc
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K026146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kaleja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 221/1, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/55/2021 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/55/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Vladimír Kaleja, nar. 14.07.1994,
Čergovská 221/1, 082 22 Ostrovany, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Vladimír Kaleja, IČO: 50
335 961, s miestom podnikania Čergovská 221/1, 082 22 Ostrovany, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet
vedený v Československej obchodnej banke, a. s., s číslom účtu v tvare IBAN: SK02 7500 0000 0040 2825 4131,
na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a 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.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K026147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Husáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďoš 15, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/103/2021 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/103/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Ružena Husáková, nar. 21.01.1978,
Ďurďoš 15, 094 31 Ďurďoš týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 – 12.00
a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma správca písomne
alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, 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

305

Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

K026148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Husáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďoš 15, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/103/2021 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/103/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Ružena Husáková, nar.
21.01.1978, Ďurďoš 15, 094 31 Ďurďoš („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením
Okresného súdu Prešov, č.k. 3OdK/103/2021 zo dňa 07.05.2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 91/2021
zo dňa 13.05.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18,
066 01 Humenné.
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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. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na
súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Z8kladnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Ružena Husáková, born: 21.01.1978, residence: Ďurďoš 15, 094 31 Ďurďoš, Slovakia is our
responsibility to inform you, that the district Court in Prešov No. 3OdK/103/2021 dated 07.05.2021, it was
published in the Commercial bulletin No. 91/2021 from 13.05.2021, proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18, 066 01, as the trustee in the
bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
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Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
Ing. Dušan Kuruc

K026149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Husáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďoš 15, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/103/2021 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/103/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Ružena Husáková, nar.
21.01.1978, Ďurďoš 15, 094 31 Ďurďoš, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený
v Československej obchodnej banke, a. s., s číslom účtu v tvare IBAN: SK02 7500 0000 0040 2825 4131, na
ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a 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.
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Ing. Dušan Kuruc, správca

K026150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVITAS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojnícka 20 / 0, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 571 449
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2021 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské kúpele 30, 086
31 Bardejov, 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 NOVITAS s.r.o., so sídlom
Strojnícka 20, 080 06 Prešov, Slovenská republika, IČO: 45 571 449, týmto oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok bola zapísaná pohľadávka uplatnená prihláškou pohľadávky doručenou po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty (od 14.04.2021) nasledovného veriteľa:
Veriteľ:
Glutenfree24 Sp. z o.o. Sp.k
al. Korfantego 191
40-153 Katowice
Poľsko
IČO: PL6342678062

Prihláškou pohľadávky zo dňa 06.05.2021 doručenou dňa 17.05.2021 uplatnená pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 28.05.2021 pod č. 101, a to nasledovne:
č.p
1

Prihlásená suma
Istina
Úroky
5 943,64 €
0,00 €

CELKOVO prihlásené:

Úroky z omeškania
0,00 €

Poplatky z omeškania
0,00 €

Náklady uplatnenia
0,00 €

Celková suma
5 943,64 €

5 943,64 €

V Bratislave, dňa 28.05.2021

LEGATOs Recovery k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty úpadcu

K026151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NOVITAS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojnícka 20 / 0, 080 06 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 571 449
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/1/2021 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/1/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské kúpele 30, 086
31 Bardejov, 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 NOVITAS s.r.o., so sídlom
Strojnícka 20, 080 06 Prešov, Slovenská republika, IČO: 45 571 449, týmto oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok bola zapísaná pohľadávka uplatnená prihláškou pohľadávky doručenou po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty (od 14.04.2021) nasledovného veriteľa:
Veriteľ:
Balviten Gluten Free GmbH
PO box: Gewerbezone Reifenstein
390 40 Freienfeld (BZ)
Taliansko
IČO: IT 02918320215

Prihláškou pohľadávky zo dňa 07.05.2021 doručenou dňa 17.05.2021 uplatnená pohľadávka bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok dňa 28.05.2021 pod č. 102, a to nasledovne:
č.p
1

Prihlásená suma
Istina
Úroky
19 996,27 €
0,00 €

CELKOVO prihlásené:

Úroky z omeškania
0,00 €

Poplatky z omeškania
0,00 €

Náklady uplatnenia
0,00 €

Celková suma
19 996,27 €

19 996,27 €

V Bratislave, dňa 28.05.2021

LEGATOs Recovery k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty úpadcu

K026152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STRAPEX SLOVAKIA s.r.o. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 586 730
Obchodné meno správcu:
RK Správca, k. s.
Sídlo správcu:
Slánska 20/A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2019 S1759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257
041, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1528/B a v zozname
správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1759 (ďalej len „Správca“) úpadcu STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.
v reštrukturalizácii, so sídlom Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 45 586 730 (ďalej len
„Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 31 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 zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávku veriteľa, ktorej prihláška pohľadávky bola Správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:

Označenie veriteľa:
HRGS s.r.o., so sídlom Mostná 62, 949 01 Nitra, IČO: 47 678 933

Označenie pohľadávok:

1. Nezabezpečená pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky v celkovej výške 600,00 EUR.

Spisová značka súdu:

2R/1/2019, Okresný súd Prešov

Spisová značka správcu:

2R/1/2019 S1759

Dátum doručenia:

27.05.2021

Uplatnenie zabezpeč. práv:

Neuplatnené

Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 27.05.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Prešove dňa 27.05.2021

RK Správca, k.s.

K026153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulik Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čertižné 48, 067 52 Čertižné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdS/8/2019 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdS/8/2019
Druh podania:
Oznam o skončení konania o návrhu na určenie splátkového kalendára

JUDr. Ivana Gaľová týmto oznamujeme, že konanie o určení splátkového kalendára v právnej veci vedenej pred
Okresným súdom Prešov pod sp. zn.: 2Ods/8/2019 bolo zastavené uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
30.10.2019.

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

K026154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paradová Danka Julia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 1948 / 10, 080 06 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Gaľová
Sídlo správcu:
Jarková 14, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdS/3/2020 S1957
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdS/3/2020
Druh podania:
Oznam o skončení konania o návrhu na určenie splátkového kalendára

JUDr. Ivana Gaľová, týmto oznamuje, že konanie o určenie splátkového kalendára v právnej veci vedenej pred
Okresným súdom Prešov pod sp. zn,: 3OdS/3/2020 bolo skončené uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
29.03.2021, v ktorom súd určil splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi v lehotách podľa § 168f ZKR zaplatiť
každému nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa § 166a ZKR kvótu 30,174543 % z
tejto pohľadávky. Zároveň súd oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené len splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov,
ktoré sú vylúčené z uspokojenia.

JUDr. Ivana Gaľová, správkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K026155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OCELSERVIS, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 99/6, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 115 391
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/21/2018 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/21/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA

zo zasadnutia veriteľského výboru v konkurznej veci úpadcu OCELSERVIS, spol. s r.o. v konkurze, ktorá sa
uskutočnila dňa 27.05.2021 „per rollam“ v zmysle § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
(ďalej len „ZKR“).

Úpadca:
Správca:
Značka správcu:
Súd vedúci konanie:
Spisová značka:

OCELSERVIS, spol. s r.o., so sídlom Mierová 99/6, 089 01 Svidník, IČO: 34 115 391
JUDr. Ján Bodnár, správca
S1714
Okresný súd Prešov
5K/21/2018

Prítomní/hlasujúci členovia veriteľského výboru:

1. predseda veriteľského výboru – OBLIGO, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava - mestská časť
Ružinov, IČO: 51 186 900, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
129667/B, zast. LAWCORP, s.r.o., so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 847 437, konajúci
prostredníctvom svojho konateľa JUDr. Jána Vajdu

(ďalej len „OBLIGO, s.r.o.“ alebo „predseda veriteľského výboru“);

2. člen veriteľského výboru – MB ADVISER, s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 6, 811 03 Bratislava – m. č.
Staré Mesto, IČO: 51 144 956, reg. v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
129073/B, zast. Mgr. Martinou Bartko, konateľ

(ďalej len „MB ADVISER, s.r.o.“);

3. člen veriteľského výboru – SENCHA LIMITED, so sídlom Akropoleos 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor,
Flat/Office 102, 2012 Nikózia, Cyprus, IČO HE210691, zast. A | K | J | K s. r. o., so sídlom Športová 2071/39, 915
01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50 112 252, konajúci prostredníctvom svojho konateľa JUDr. Jána Kršiaka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(ďalej len „SENCHA LIMITED“).

V nadväznosti na Žiadosť správcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu zo
dňa 24.05.2021 (ďalej len „Žiadosť“) zvolal predseda veriteľského výboru zasadnutie veriteľského výboru za
účelom hlasovania veriteľského výboru k predmetnej žiadosti.

Program zasadnutia veriteľského výboru:

1. Hlasovanie veriteľského výboru o uložení záväzného pokynu
2. Záver

1. Hlasovanie veriteľského výboru o uložení záväzného pokynu

Predmetom speňaženia je hnuteľný majetok Úpadcu, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č.
210/2019 zo dňa 30.10.2019, a to konkrétne:
1. Motorové vozidlo - ŠKODA FABIA, VIN: TMBYGB5J983137590, 1896.0 cm3, 77.00 kW, strieborná metalíza
svetlá, EČV: NM657CI, r.v. 2008;
2. Motorové vozidlo - ŠKODA OCTAVIA 1U, VIN: TMBDG41U642853017, 1896.0 cm3, 66.00 kW, strieborná
metalíza svetlá, EČV: NM972CI, r.v. 2004;
3. Príves nákladný - AGADOS VZ 33 B2 2500, VIN: TKXV332259ABS9223, šedá farba, EČV: NM780YE, r.v.
2010; (ďalej spolu len „Speňažovaný majetok“).

Po oboznámení sa s obsahom Žiadosti hlasovali členovia veriteľského výboru o uložení nasledovného záväzného
pokynu:

„Správcovi sa záväzne ukladá vykonať speňažovanie Speňažovaného majetku Úpadcu, ktorý bol uverejnený v
Obchodnom vestníku č. 210/2019 zo dňa 30.10.2019, prostredníctvom priameho predaja, teda spôsobom podľa §
92 ods. 1 písm. e) ZKR, a to v zmysle ponuky záujemcu, p. Frederika Béreša zo dňa 11.05.2021 a 23.05.2021.“

ZA návrh uznesenia: 3
PROTI návrhu uznesenia: 0
ZDRŽAL SA: 0

Veriteľský výbor, vzhľadom na hlasovanie členov veriteľského výboru, schválil uloženie nasledovného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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p o k y n u:

Správcovi sa záväzne ukladá vykonať speňažovanie Speňažovaného majetku Úpadcu, ktorý bol
uverejnený v Obchodnom vestníku č. 210/2019 zo dňa 30.10.2019, prostredníctvom priameho predaja,
teda spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. e) ZKR, a to v zmysle ponuky záujemcu, p. Frederika Béreša zo
dňa 11.05.2021 a 23.05.2021.

1. Záver

Členovia veriteľského výboru ani predseda nemali žiadne iné návrhy, pričom písomné hlasovanie prebehlo
v súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR.

V Bratislave, dňa 27.05.2021

___________________________________
OBLIGO, s.r.o.
Predseda veriteľského výboru Úpadcu
v zast. LAWCORP, s.r.o.

K026156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konkoľ René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 4829 / 41, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1983
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/93/2021 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/93/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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 príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca
dlžníka Konkoľ René, nar. 09.10.1983, trvale bytom/miesto podnikania Prostějovská 482941, 08001 Prešov,
IČO: 46 368 906, Slovenská republika oznamuje účastníkom konkurzného konania, že nahliadnutie do
správcovského spisu im bude umožnené v kancelárii správcu na Námestí slobody 2/3, 066 01 Humenné,
Slovenská republika v úradných hodinách od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do správcovského spisu je potrebné správcovi adresovať písomne na adresu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovskej kancelárie (Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika) alebo prostredníctvom
elektronickej pošty na e-mailovú adresu office@mli.sk.
M&L insolvency, k.s., správca

K026157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konkoľ René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 4829 / 41, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1983
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/93/2021 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/93/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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
Konkoľ René, nar. 09.10.1983, trvale bytom/miesto podnikania Prostějovská 482941, 08001 Prešov, IČO:
46 368 906, Slovenská republika v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 Všeobecnej
úverovej banke, a.s. číslo účtu SK66 0200 0000 0037 3914 8357 variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.

K026158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastrňák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie svätého Egídia 64 / 26, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/69/2021 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/69/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka Pastrňák Jozef,nar. 20.10.1959, Námestie svätého
Egídia 64, 05801 Poprad, Slovensko týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Prešov, Hlavná 19, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 08:30 hod. do 14:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0948 413 146 , alebo
elektronicky na adrese oravcova@advokatpo.sk.
JUDr. Eva Oravcová, správca
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K026159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pastrňák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie svätého Egídia 64 / 26, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/69/2021 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/69/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Pastrňák Jozef,nar. 20.10.1959, Námestie svätého
Egídia 64, 05801 Poprad, Slovensko v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Číslo účtu: SK92 0900 0000 0051 7017 9827, Slovenská sporiteľňa, a.s..
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.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K026160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konkoľ René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prostějovská 4829 / 41, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1983
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/93/2021 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/93/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
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(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca dlžníka: Konkoľ René, nar.
09.10.1983, trvale bytom/miesto podnikania Prostějovská 4829/41, 08001 Prešov, IČO: 46 368 906,
Slovenská republika (ďalej aj len ako "dlžník") oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Prešov č. k.
3OdK/93/2021 zo dňa 26.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu
Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 89/2021 zo dňa 11.05.2021. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania
3OdK/93/2021.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor René Konkoľ, nar. 09.10.1983, Prostějovská č. 4829/41, 080 01 Prešov, Slovenská
republika, Identification number: 46 368 906 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you
that with the resolution of the District Court Prešov, No. 3OdK/93/2021 dated on 23th of April 2021 bankruptcy
procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 11th of
May 2021. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
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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: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3,
066 01 Humenné, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov
(District Court Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No. 3OdK/93/2021.
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
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which extent, or
alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his accountings (§ 29 sec. 6
BRA) is determined in the application form by the creditor which is an accounting unit.Previous section is
applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor for definite period, with an
intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29 sec. 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possile to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
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.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured 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 of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured debtor in
former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim
in bankruptcy proceedings in question as well.
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
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a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in the
registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or the
residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the Slovak
Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed shall not
be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim submitted to the
bankruptcy trustee after the deadline, 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.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of the
schedule in the Commercial Gazette.
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.
M&L insolvency, k.s., správca
M&L insolvency, k.s., trustee

K026161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Žáková - SHR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 118, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 42 028 469
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/17/2017 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2017
Druh podania:
Pripísanie poznámky o spornom zápise

Opis dotknutej súpisovej zložky:
Majetok bol zapísaný do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa MIL SLOVAKIA s.r.o. Františkánske
námestie 3, 811 01 Bratislava, IČO: 44 240 198, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 116/2020 zo dňa
18.06.2020, jedna sa o nasledovný hnuteľný majetok :
Súpisové
číslo

Popis hnuteľnej veci

Deň zapísania majetku do Dôvod zapísania majetku do
Súpisová hodnota
BSM
podstaty
súpisu
v€
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Kombajn CLAAS TUCANO 440, VIN:
09.02.2018
83901022

§ 67 ods. 1 písm. a)

Deň vydania: 02.06.2021

Áno 50000

Dôvod pripísania spornej poznámky: - uplatnenie vlastníckeho práva treťou osobou, ktoré má vylučovať
zapísanie majetku do súpisu
Deň pripísania poznámky o spornom zápise: 28.05.2021
Právnická osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: AGROprofit Boliarov, s.r.o.,
Boliarov 7, 044 47 Boliarov, IČO: 36 175 552
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K026162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blašková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad N/A, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/129/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/129/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca dlžníka Ing. Katarína Blašková, nar. 09.10.1961, trvale bytom Poprad
058 01, týmto v súlade s ustanovením § 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 z konkurznej podstaty, nakoľko konkurzná podstata bola speňažená a v konaní nie sú známe
žiadne spory, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K026163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gábor František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velické námestie 1185 / 34, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1977
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/352/2020 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/352/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady 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 František Gábor, IČO: 46 028 404, nar.:
24.07.1977, trvale bytom Velické námestie 1185/34, 058 01 Poprad (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
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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

K026164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macejová Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Poľana 784/35, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/47/2021 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/47/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Radovan Muzika, správca dlžníka : Zlatica Macejová, nar. 20.02.1972, trvale bytom Sídlisko Poľana 784/35,
066 01 Humenné, Slovenská republika v zmysle ust § 167u ZKR oznamuje, že zostavil zoznam nákladov
konkurzu a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov
Zoznam nákladov konkurz je k nahliadnutiu pre veriteľov / pohľadávok proti podstate/ k dispozícií v kancelárií
správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov a každý kto tvrdí , že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 30 dní od zverejnenie oznamu o zostavení zoznamu 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.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom , čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť

K026165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lastivka Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cigla 4, 086 37 Cigla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/939/2019 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/939/2019
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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Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Jaroslav Lastivka, 086 37 Cigla 4 (ďalej
len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny majetok
Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka ex lege zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K026166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zákutie 656 / 66, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/139/2020 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/139/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Peter Kováč, 086 33 Zákutie 656/66 (ďalej
len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny majetok
Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka ex lege zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K026167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenska štvrť 4934 / 104, 059 51 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/161/2020 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/161/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Peter Turek, Továrenská štvrť 4934/104,
059 51 Poprad (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil
žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
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Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka ex lege zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K026168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 794 / 17, 059 38 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/79/2020 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/79/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Pavol Tomko,Školská 794/17, 059 38
Štrba (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny
majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka ex lege zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K026169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kupka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stebník 32, 086 33 Stebník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/213/2020 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/213/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Ján Kupka, 086 33 Stebník 32 (ďalej len
„Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka
podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka ex lege zrušuje.
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Mgr. Radovan Muzika, správca

K026170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Orlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riečna 40/4, 067 81 Belá nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/73/2021 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/73/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Orbanová, správca dlžníka: Lucia Orlíková, nar. 20. 10. 1075, bytom Riečna 40/4, 067 81 Belá nad
Cirochou, týmto oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese 080 01 Prešov, Slovenská 69, a to v pracovných dňoch od
8.00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu dohodnite vopred písomne
na uvedenej adrese, mailom (orbanova88@gmail.com) alebo telefonicky na tel. čísle 0905418713.

K026171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svitana Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížová Ves 76, 059 01 Krížová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/250/2020 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/250/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Peter Svitana, 059 01 Krížova Ves 76
(ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny majetok
Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka ex lege zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K026172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Orlíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riečna 40/4, 067 81 Belá nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/73/2021 S1365
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Okresný súd Prešov
2OdK/73/2021
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Týmto zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky: IBAN
SK52 5600 0000 0088 7517 1001 (Prima banka Slovensko, a.s.).
V zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ, pri
primeranom použití § 32 ZKR, ktorý ustanovuje, že popretie veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky vo výške
2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej
bola sporná, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu). Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu uvedeného v prílohe 8c
ZKR.
Z preddavku sa hradia trovy konania o určenie popretej pohľadávky podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Ing. Eva Orbanová, správca

K026173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goroľová Ružena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903/98, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/297/2020 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/297/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Ružena Goroľová, Podskalka 5903/98,
066 01 (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil
žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka ex lege zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca
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K026174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maťašová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorany 151, 082 12 Podhorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/273/2020 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/273/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Renáta Maťašová, 082 12 Podhorany 151
(ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“) nezistil žiadny majetok
Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka ex lege zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca

K026175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Surovková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbov 313, 059 72 Vrbov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1962
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/28/2021 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/28/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: Areko Group, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Budovateľská 38, 080 01 Prešov, zapísaný v
zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1689, vyhlasuje v súlade s §
167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej "ZKR") 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, zaradeného do súpisu
všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 86/2021 zo dňa 06.05.2021, a to:
Súpisová zložka majetku:
Por. Súpisová
č.
zložka
1.

Pozemok

2.

Pozemok

3.

Pozemok

Register/
Číslo
Parcelné
LV
číslo

Výmera v Podiel
m2
úpadcu

Kežmarok Vlkovce Vlkovce

258

KN „C“ 7

205

Kežmarok Vlkovce Vlkovce

258

KN „C“ 263 1046

Trvalý trávnatý
Kežmarok Vlkovce Vlkovce
porast

258

KN „C“ 279 227

Druh pozemku Okres
Zastavaná
plocha
a nádvorie
Zastavaná
plocha
a nádvorie

Obec

Katastrálne
územie

Trvalý trávnatý

Dôvod zapísania Súpisová
do súpisu
hodnota v €

majetok úpadcu
478/21600 podľa § 167h ods. 6
1 ZKR
majetok úpadcu
478/21600 podľa § 167h ods. 30,5
1 ZKR
majetok úpadcu
478/21600 podľa § 167h ods. 1
1 ZKR
majetok úpadcu
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4.

Pozemok

Trvalý trávnatý
Kežmarok Vlkovce Vlkovce
porast

258

KN „C“ 294 184

5.

Pozemok

Zastavaná
plocha
a nádvorie

Kežmarok Vlkovce Vlkovce

258

KN „C“ 315 125

6.

Pozemok

Trvalý trávnatý
Kežmarok Vlkovce Vlkovce
porast

258

KN „E“ 422/1 3381

7.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

337

KN
418/33

„E“

8.

Pozemok

Trvalý trávnatý
Kežmarok Vlkovce Vlkovce
porast

337

KN
418/34

„E“

9.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

337

KN „E“ 420

4553

10.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

337

KN „E“ 439

719

11.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

337

KN „E“ 445/1 1618

12.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

337

KN „E“ 452

4517

13.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

418

KN „E“ 408

3514

14.

Pozemok

Kežmarok Vlkovce Vlkovce

486

KN „E“ 7170 2849

15.

Pozemok

Kežmarok Vlkovce Vlkovce

486

KN „E“ 7171 1011

16.

Pozemok

Lesný
pozemok

Kežmarok Vlkovce Vlkovce

420

KN „E“ 398/8 12935

17.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

421

KN „E“ 406

2377

18.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

421

KN „E“ 409

640

19.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

419

KN „E“ 416

1219

20.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

419

KN „E“ 417

1493

21.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

419

KN „E“ 421

1575

22.

Pozemok

Trvalý trávnatý
Kežmarok Vlkovce Vlkovce
porast

419

KN „E“ 422/2 3381

23.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

419

KN „E“ 425/2 62

24.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

419

KN „E“ 427

922

25.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

419

KN „E“ 428

7247

26.

Pozemok

Trvalý trávnatý
Kežmarok Vlkovce Vlkovce
porast

419

KN „E“ 429

917

27.

Pozemok

Trvalý trávnatý
Kežmarok Vlkovce Vlkovce
porast

419

KN „E“ 430

2622

Zastavaná
plocha
a nádvorie
Zastavaná
plocha
a nádvorie

1116

14228

Deň vydania: 02.06.2021
478/21600 podľa § 167h ods. 0,8
1 ZKR
majetok úpadcu
478/21600 podľa § 167h ods. 0,5
1 ZKR
majetok úpadcu
478/21600 podľa § 167h ods. 100
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 110
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 19
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 440
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 70
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 156
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 435
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 339
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 275
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 98
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 100
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 230
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 62
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 118
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 144
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 152
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 5
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 6
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 89
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 700
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 1,2
1 ZKR
majetok úpadcu
263/3600 podľa § 167h ods. 3,5
1 ZKR
majetok úpadcu
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28.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

419

KN „E“ 443

2367

29.

Pozemok

Ostatná plocha Kežmarok Vlkovce Vlkovce

419

KN „E“ 445/2 648

Deň vydania: 02.06.2021
263/3600

263/3600

podľa § 167h ods. 228
1 ZKR
majetok úpadcu
podľa § 167h ods. 63
1 ZKR

Podmienky verejného ponukového konania :
1. Súpisové zložky majetku sú speňažované spoločne ako súbor nehnuteľných vecí.
2. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.
3. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Darina Surovková – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je určených
10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
4. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na
konkurzný účet, č. účtu SK82 0900 0000 0050 6688 2379, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
záujemcami najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a
písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
6. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.
7. Správca si vyhradzuje právo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s., správca

K026176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makula Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 175/123, 059 34 Spišská Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/387/2020 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/387/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné, správca dlžníka: Pavol Vyrostek, Sládkovičova 380/9, 064
01 Stará Ľubovňa (ďalej len „Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoKR“)
nezistil žiadny majetok Dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka ex lege zrušuje.
Mgr. Radovan Muzika, správca
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K026177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutka 25, 086 36 Hutka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1991
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/107/2021 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/107/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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
Ferencová Nikola, datum narodenia: 22.06.1991, trvale bytom Hutka č. 25, 086 36 Hutka, Slovenská
republika v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 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 Všeobecnej úverovej banke, a.s.
číslo účtu SK66 0200 0000 0037 3914 8357 variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.

K026178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutka 25, 086 36 Hutka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1991
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/107/2021 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/107/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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 príslušnej kancelárie Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika správca
dlžníka Ferencová Nikola, datum narodenia: 22.06.1991, trvale bytom Hutka č. 25, 086 36 Hutka, Slovenská
republika oznamuje účastníkom konkurzného konania, že nahliadnutie do správcovského spisu im bude
umožnené v kancelárii správcu na Námestí slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika v úradných
hodinách od 8:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 15:00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do
správcovského spisu je potrebné správcovi adresovať písomne na adresu správcovskej kancelárie (Námestie
slobody 2/3, 066 01 Humenné, Slovenská republika) alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú
adresu office@mli.sk.
M&L insolvency, k.s., správca
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K026179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hutka 25, 086 36 Hutka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1991
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/107/2021 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/107/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015

Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 02.06.2021

(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca dlžníka: Ferencová Nikola,
datum narodenia: 22.06.1991, trvale bytom Hutka č. 25, 086 36 Hutka, Slovenská republika (ďalej aj len ako
"dlžník") oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Prešov č. k. 3OdK/107/2021 zo dňa 20.05.2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 100/2021 zo dňa 26.05.2021. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj len ako "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné. V jednom rovnopise doručia
prihlášku aj na Okresný súd Prešov, Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika, k číslu konania
3OdK/107/2021.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Ferencová Nikola, nar. 22.06.1991, Hutka č. 25, 086 36 Hutka, Slovenská republika,
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Prešov, No. 3OdK/107/2021 dated on 20th of May 2021 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court was published on 26th of May 2021. The bankruptcy procedure was
declared as of this date.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: M&L insolvency, k.s., Námestie slobody 2/3,
066 01 Humenné, Slovenská republika. In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Prešov
(District Court Prešov), Grešova 3, 080 01 Prešov, Slovak Republic, to the No. 3OdK/107/2021.
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
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The registration of claim has to provide an information about the name, surname and the residence (or name and
the adress of the seat) of the Debtor and of the creditor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the claim split to the principal and the interests,
and the interests divided according the legal cause; there is required special registration form which has to be
filled, dated and signed by the creditor. The registration form can be found on the website bellow:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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).
A statement, if the receivable claimed is posted in the bookkeeping accounts of the creditor, in which extent, or
alternatively, the reasons, why he does not account for the receivable claimed in his accountings (§ 29 sec. 6
BRA) is determined in the application form by the creditor which is an accounting unit.Previous section is
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applicable also for claiming rights of person, who has rented an asset to the debtor for definite period, with an
intention of transferring ownership of the leased asset´s to the debtor (§ 29 sec. 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
It’s not possile to correct nor ammend the submitted registration form for a claim.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
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.
Each receivable secured must be lodged separately. Creditors with claims secured 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 of the receivable.
A secured claim for home loan could be registred, if the claim is already payable at full, or if a secured debtor in
former order had registred his claim. Trustee will notify the creditor without delay in writing.
Creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim
in bankruptcy proceedings in question as well.
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.
The receivable is required to be claimed in EUR currency. Documents proving the information provided in the
registration form of a claim are required to be attached. In case the creditor does not have the seat or the
residence or a branch office in the Slovak Republic a representative with the residence or a seat in the Slovak
Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of receivable claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed shall not
be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgement of claim submitted to the
bankruptcy trustee after the deadline, 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.
Creditor has the right to enter into bankruptcy proceeding until trustee has informed about preparation of the
schedule in the Commercial Gazette.
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.
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This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the Debtor.
M&L insolvency, k.s., správca

M&L insolvency, k.s., trustee

K026180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blašková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad N/A, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/129/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/129/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Katarína Blašková, nar. 09.10.1961,
trvale bytom Poprad 058 01, 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
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256 so sídlom Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava,
predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 51,73 eur. Správca ďalej oznamuje, že
vyššie uvedená pohľadávka bola 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

K026181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blašková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad N/A, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/129/2020 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/129/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Katarína Blašková, nar. 09.10.1961,
trvale bytom Poprad 058 01, 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
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, IČO: 47258713 so sídlom Karadžičova 2,
Bratislava, predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 1 069,55 eur. Správca ďalej
oznamuje, že vyššie uvedená pohľadávka bola 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

K026182
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdeno Koky - VANSTAV
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filice, Filická 21 / 77, 058 01 Gánovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 326 802
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/12/2017 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/12/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ust. §
28 ods. 3 ZKR
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Zdeno Koky,
podnikajúci pod obchodným menom Zdeno Koky - VANSTAV, týmto zverejňuje zapísanie dvoch pohľadávok,
ktoré jej boli doručené dňa 26.05.2021, do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v
zmysle ust. § 28 ods. 3 ZKR:
Číslo pohľadávky: 61, veriteľ: WOODCOTE FRANCHISE PARTNER, s.r.o., IČO: 31 404 367, Vajnorská 135, 831
04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, zast.: Právny dom – advokáti, s.r.o., IČO: 36 857 793, prihlásená
suma: 4 969,07 Eur;
Číslo pohľadávky: 62, veriteľ: WOODCOTE FRANCHISE PARTNER, s.r.o., IČO: 31 404 367, Vajnorská 135, 831
04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, zast.: Právny dom – advokáti, s.r.o., IČO: 36 857 793, prihlásená
suma: 10 141,79 Eur.
Ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky, pohľadávku možno v zmysle ust. § 32 ods. 3 písm. b) ZKR poprieť v
lehote 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
V Prešove, dňa 28.05.2021
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa
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K026183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1897/59, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/308/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/308/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov (ďalej len ako
„Správca“), v konkurznom konaní dlžníka Jana Tokárová, nar. 21.06.1961, trvalo bytom Laborecká 1897/59,
066 01 Humenné (ďalej aj ako len „Dlžník“), vedenom na Okresnom súde Prešov, pod. sp. zn., 2OdK/308/2020
vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov.

I. Predmet predaja
Predmetom speňažovania je dosiaľ nespeňažený hnuteľný majetok spadajúci do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 81/2021 zo dňa 29.04.2021.
Popis majetku Úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 81/2021 zo dňa je 29.04.2021
predmetom tejto ponuky je nasledovný:

Typ majetku

Súpisová
[EUR]

Súpisová zložka majetku

hodnota

osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA FELÍCIA 791/-/- VIN: TMBEFF614V0650369, rok výroby 1997,
300,- €
farba. Zelená metalíza tmavá, EČ: HE 649BN
Popis
stavu Osobné motorové vozidlo je v zlom technickom stave, pričom v súčasnosti je nepojazdné. Správca zverejnil tento majetok, a
majetku
to osobné motorové vozidlo, a to z dôvodu, že ho dlžník uviedol v zozname majetku.

. Hnuteľná vec

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená v súlade s ust. § 77 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“), vlastným
odhadom Správcu.
II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania
V II. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za cenovú ponuku,
ktorá nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty majetku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie
informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u Správcu Dlžníka, prostredníctvom emailovej správy zaslanej na adresu: spravca@akmazanec.com.
III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
a. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo Správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: Mgr. Ivan Mazanec, správca, Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, do 10 kalendárnych dní
odo dňa zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového
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konania je kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného
vestníka SR, v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 15.30 hod; Na ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať!
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená do elektronickej schránky správcu alebo v písomnej forme do správcovskej kancelárie Správcu,
a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „II. kolo –
VPK 2OdK/308/2020 – NEOTVÁRAŤ.“
Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 10
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny,
Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Správne poplatky ako aj prípadne iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva nie sú zahrnuté v
kúpnej cene a znáša ich záujemca - kupujúci.
V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.

IV. Iné skutočnosti
Verejné ponukové konanie iniciované Správcom Úpadcu na speňažovanie majetku Úpadcu nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.

V Prešove, dňa 28.05.2021

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K026184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Miko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 184, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Križová Červenáková
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/47/2019 S1747
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/47/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.11.2019, sp. zn.: 4OdK/47/2019 , bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Milan Miko, nar. 26.04.1971, Lukov 184, 086 05 Lukov pričom predmetným uznesením zároveň
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súd ustanovil do funkcie správcu JUDr. Ivanu Križovú Červenákovú sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01
Prešov (ďalej len „dlžník“). Uznesenie zverejnené v OV č. 235/2019 dňa 5.12.2019.
V súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca majetku dlžníka vyhlasujem
I. kolo verejného ponukového konania.
Vyhlasovateľ: JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca majetku dlžníka Milan Miko, nar. 26.04.1971, Lukov 184,
086 05 Lukov vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku dlžníka zaradeného do súpisu
všeobecnej podstaty zverejnením v OV č. 102/2021 dňa 28.5.2021, ktorým je:
Osobné motorové vozdilo ŠKODA FELICIA, VIN: TMBEFF613X5069226
Osobné motorové vozidlo AUDI A6, VIN: WAUZZZ4B53N110205
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnicke osoby bez obmedzenia.
2. Termín a miesto predkladania ponúk: Záujemca o odkúpenie uvedeného majetku musí doručiť správcovi
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením "Verejné ponukové konanie - konkurz- neotvárať" v lehote do
10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku SR na adresu
kancelárie správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty do kancelárie správcu sa nebude považovať za riadne
doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustit. Riadne doručená
ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať, ani vziať späť. Každý
záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
3. Náležitosti ponuky: riadna indentifikácia majetku, ktorého predaj je predmetom verejného ponukového konania,
ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v zozname majetku, označenie ponúkanej kúpnej ceny,
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, ktorým je kópia výpisu z obchodného,
živnostenského alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa doklad o zaplatení zálohy na
celú ponúknutú kúpnu cenu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s. IBAN: SK9283300000002301265140
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov alebo nebude záujemcom
poukázaná záloha na celú ním ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu v lehote na predkladanie
ponúk má právo správca odmietnúť a neprihliadať na ňu.
5. Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň splní ostatné podmienky
ponukového konania, jeho ponuka nebude zo strany správcu odmietnutá. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
6. Správne poplatky ako aj prípadne iné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva nie sú zahrnuté v kúpnej
cene a znáša ich kupujúci.
7. Termín a miesto otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.
8. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a jeho ponuka nebude správcom
odmietnutá a napriek tomu neuzatvorí zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% kúpnej ceny.
V Prešove, dňa 30.5.2021
JUDr. Ivana Križová Červenáková, správca
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K026185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pataki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 285/11, 076 32 Borša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/52/2021 S 971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/52/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Miroslav Vereb, správca dlžníka: Peter Pataki, nar.: 28.11.1974, sídlom: Mlynská 285/11, 076 32 Borša, v
konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 30OdK/327/2020 zo dňa 27.10.2020, potom čo
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že konkurz sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V
Košiciach
JUDr. Miroslav Vereb, správca

dňa

28.05.2021

K026186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabolčák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 2360 / 17C, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/323/2020 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/323/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Dražobník:

JUDr. Erika Šimová, správca
Sídlo kancelárie: Čajakova 5, 040 01Košice, Slovenská republika
Zapísaný: Zoznam správcov MS SR č. S1329
IČO: 35557257
správca majetku dlžníka: Peter Sabolčák, narodený: 20.08.1959,
bytom: Bernolákova 2360/17C, 040 11 Košice, podnikajúci pod
obchodným menom: Peter Sabolčák, s miestom podnikania:
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Jánošíková 4, 040 01 Košice-Juh, IČO: 10 812 253, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.07.2001

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Erika Šimová
Sídlo kancelárie: Čajakova 5, 040 01 Košice
Zapísaná: Zoznam správcov MS SR č. S1329
IČO: 35557257
správca majetku dlžníka Peter Sabolčák, narodený: 20.08.1959,
bytom: Bernolákova 2360/17C, 040 11 Košice, podnikajúci pod
obchodným menom: Peter Sabolčák, s miestom podnikania:
Jánošíková 4, 040 01 Košice-Juh, IČO: 10 812 253, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.07.2001

Dátum konania dražby:

27.05.2021

Čas otvorenia dražby:

10,00 hod.

Miesto konania dražby:
Dražba:

Čajakova 5 040 01 Košice
prvá

Predmet dražby:
Predmetom dražby sú Nehnuteľnosti spísané do konkurznej podstaty dlžníka Petra
Sabolčáka, na ktorého majetok bol Okresným súdom v Košiciach I , sp.zn. 32OdK/323/2020 vyhlásený konkurz.
Ide o súbor nehnuteľností zapísaný na:
I.
·

LV č. 3672, vedenom Okresným úradom Trebišov, Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: Sečovce,
Katastrálne územie: Sečovce, a to:
parcela registra "E" KN s parcelným číslom 3468 o výmere 2140 m², druh pozemku: trvalý trávny porast ,
v podiele 1/1 k celku,

II. LV č. 5670, vedenom Okresným úradom Trebišov, Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: Sečovce,
Katastrálne územie: Sečovce, a to:
· parcela registra "E" KN s parcelným číslom 3355 o výmere 7193 m², druh pozemku: orná pôda,

·

parcela registra "E" KN s parcelným číslom 3467 o výmere 6069 m², druh pozemku: orná pôda,

·
·
·

parcela registra "E" KN s parcelným číslom 3469 o výmere 57136 m², druh pozemku: orná pôda,
parcela registra "E" KN s parcelným číslom 3522/11 o výmere 17606 m², druh pozemku: orná pôda,
parcela registra "E" KN s parcelným číslom 3525/20 o výmere 10052 m², druh pozemku: orná pôda,
všetko v podiele 1/2 k celku.
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Popis práv a záväzkov k predmetu dražby viaznucich:
Bez tiarch

Odhad ceny predmetu dražby: : 18 630 eur
Najnižšie podanie: 18 630 eur
Minimálne prihodenie: 300 eur
Dražobná zábezpeka: 5 500 eur
Výška ceny dosiahnutá vydražením: 18 930 eur
Najvyššie podanie: 18 930 eur
Označenie licitátora:
Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šimová, správca
Sídlo: Čajakova 5, 040 01Košice, Slovenská republika
Zapísaná: Zoznam správcov MS SR č. S1329
IČO: 35557257

JUDr.Erika Šimová
správca

K026187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CAPEX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 56/B / 0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 183 143
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Radačovský
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/16/2020 S832
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/16/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1

Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 1.500,- EUR
Mena: EUR
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Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
Dlžník: CAPEX s.r.o., so sídlom Popradská 56/B, 040 11 Košice, IČO: 44 183 143
Deň zapísania majetku: 28.05.2021
Dôvod zapísania majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota majetku: 1.500,- EUR

V Košiciach dňa 28.05.2021
JUDr. Marek Radačovský, správca

K026188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Tokár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná 1720/3, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/169/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/169/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Jozef Vaško, zn. správcu S1021, so sídlom Szakkayho 1, 040 01 Košice, (ďalej len ako
„správca“), v konkurznom konaní dlžníka: Anton Tokár, nar. 20.08.1984, bytom Staničná 1720/3, Michalovce
(ďalej len „dlžník“), vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 26OdK/169/2018, vyhlasuje III. kolo
verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov.

I. Všeobecné ustanovenia - Predmet predaja
Predmetom speňažovania je nehnuteľný majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 163/2018 dňa 23.08.2018, a to:
1)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Výmera: 893 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Michalovce
Obec: NACINA VES
Katastrálne územie: Nacina Ves
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Číslo LV: 333
Číslo parcely: 24/1
Spoluvlastnícky podiel: 6/168
Súpisová hodnota majetku: 318,00 Eur

Predaj tohto nehnuteľného majetku uskutočňuje správca spôsobom ako sa predávajú hnuteľné veci, nakoľko ide
o nehnuteľný majetok menšej hodnoty v zmysle § 167n ZKR a § 48 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
1. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi dlžníka na adrese jeho správcovskej kancelárie:
JUDr. Jozef Vaško, správca, Szakkayho 1, 040 01 Košice, do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
výzvy v Obchodnom vestníku, do 14.00 hod. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať!
2. Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárie správcu, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá
bude označená nasledovným textom: „KONKURZ – 26 OdK/169/2018 – NEOTVÁRAŤ“.
3. Ponuka záujemcu musí obsahovať :
a) označenie záujemcu
b) doklad o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK42 1111 0000 0012 6484 8026, VS:
261692018.
c) výšku navrhovanej kúpnej ceny
d) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov, ak je záujemca fyzickou osobou.

III. Vyhodnotenie ponúk
1. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny.
2. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky predložené
ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet ponukového konania
a víťazom sa stane subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

IV. Iné skutočnosti
Verejné ponukové konanie iniciované správcom dlžníka na speňažovanie majetku dlžníka nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodníka zákonníka v znení
neskorších predpisov.
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V Košiciach, dňa 28.05.2021

JUDr. Jozef Vaško
správca

K026189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Tancoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malčice 82, 072 06 Malčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Biroš
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/280/2020 S795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/280/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Juraj BIROŠ, správca dlžníka: Juraj Tancoš, nar. 04.05.1969, bytom: Malčice 82, 072 06 Malčice, sp. zn.
26OdK/280/2020, zverejnil v Obchodnom vestníku č.95/2021 dňa 19.05.2021 Návrh konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty. Vzhľadom k tomu, že konkurzný veriteľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Košice podaním zo dňa 27.05.2021 doručil správcovi Späťvzatie prihlášky pohľadávky, správca zverejňuje nový
Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
I. Všeobecná časť:
Uznesením Okresného súdu Košice I, č.k. 26OdK/280/2020 zo dňa 21.08.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Juraj Tancoš, nar. 04.05.1969, bytom: Malčice 82, 072 06 Malčice a za správcu podstaty bol
ustanovený JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, Uznesenie o vyhlásení konkurzu
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2020 dňa 27.08.2020 a správcovi podstaty bolo doručené dňa
21.08.2020.
V základnej prihlasovacej lehote boli správcovi doručené 2 prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľov:
·
·

Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava v celkovej sume
Wüstenrot, a.s. Bratislava v celkovej sume

65,03 EUR
1.855,58 EUR

Po základnej prihlasovacej lehote boli správcovi doručené 3 prihlášky nezabezpečených pohľadávok veriteľov:
·
·
·

BNP PARIBAS Bratislava v celkovej sume
SPP, a.s. Bratislava v celkovej sume
KRUK ČR a SR s.r.o. Hradec Králové, v celkovej sume

540,77 EUR
610,43 EUR
309,23 EUR

V zákonnej lehote nebol správcovi doručený žiadny podnet na popretie pohľadávky iným veriteľom.
Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok v predmetnom konkurznom konaní ku dňu zostavenia tohto
rozvrhu je vo výške 3.381,04 EUR.
Správca spracoval súpis všeobecnej podstaty, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 214/2020 dňa
05.11.2020.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Majetok zapísaný do všeobecnej podstaty dlžníka:
P. Druh
č. pozemku
1. Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera
v m2

Okres

Obec

Kat.
Územie

Číslo
LV

Číslo
parcely

Spoluvl.
pod. dlž.

Súpis.
hodn.

487

Michalovce

Malčice

Malčice

191

69

1/1

900,95

484

Michalovce

Malčice

Malčice

191

70

1/1

895,40

2.
Záhrada

Spolu: 1.796,35 EUR
Správca vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku dlžníka, tvoriaceho všeobecnú
podstatu, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 1 a 2, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku č. 50/2021 dňa 15.03.2021. V lehote na predkladanie ponúk v rámci 1. ponukového kola správcovi bolo
doručených 6 ponúk. Správca dňa 26.03.2021 otvoril 6 obálok s ponukami, o čom vyhotovil záznam.
Vyhodnotenie 1. ponukového kola bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 62/2021 dňa 31.03.2021. Správca
uzavrel dňa 30.03.2021 Kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý predložil najvyššiu cenu, a to. Slovak Estate s.r.o.,
Tallerova 4, 811 02 Bratislava, ktorého ponuka bola vo výške 2.085,00 EUR. Okresný úrad Michalovce povolil
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
Správca v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. 68/2021 dňa 12.04.2021
oznámenie o zostavení pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
II. Rozvrhová časť
Celková suma z výťažku zo speňaženia majetku dlžníka: 2.085,00 EUR
Celková suma nákladov konkurzu: 740,88 EUR
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 1.344,12 EUR
Špecifikácia nákladov konkurzu:
·
·
·
·
·
·

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e) vyhlášky MS SR č. 665/2005
Z.z., za obdobie 08/2020 až 05/2021 á 30 EUR, v sume 300,00 EUR + 20% DPH 60,00 EUR celkom
360,00 EUR
Poštovné v sume 6,80 EUR
Skenovanie 99 strán do registra úpadcov v sume 9,90 EUR + 20% DPH 1,98 EUR celkom 11,88 EUR
Vloženie 6 dokumentov do registra úpadcov v sume 3,00 EUR + 20% DPH 0,6 EUR celkom 3,60 EUR
Odmena správcu z výťažku v sume 295,50 EUR + 20% DPH 59,10 EUR celkom 354,60 EUR
Súdny poplatok v zmysle zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch vo výške 0,2 % z výťažku v sume
4,00 EUR.

Výpočet odmeny správcu z výťažku:
Podľa ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. za speňaženie nehnuteľnosti v sume 2.085,00 EUR
patrí správcovi odmena 16 % z výťažku do 30,00 EUR, čo činí 4,80 EUR, 15 % z výťažku nad 30,00 EUR, čo činí
45,00 EUR, 14 % z výťažku nad 330,00 EUR, do 2.085,00 EUR, čo činí 245,70 EUR, spolu v sume 295,50 EUR.
Zo sumy výťažku budú uspokojení veritelia v pomere 0,3975463 zistených súm prihlásených pohľadávok
nasledovne:
Veriteľ
Union zdr. poisť., a.s. Bratislava
Wüstenrot, a.s. Bratislava
BNP PARIBAS Bratislava
SPP a.s. Bratislava
KRUK s.r.o. Hradec Králové, ČR
Spolu

Zistená suma
65,03
1.855,58
540,77
610,43
309,23
3.381,04

% podiel
1,92
54,88
15,99
18,05
9,15
100%

Uspokojenie veriteľa v EUR
25,85
737,68
214,98
242,68
122,93
1.344,12
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Výzva:
Správca zároveň vyzýva nezabezpečených veriteľov, aby mu písomne na adresu správcu: JUDr. Juraj Biroš,
Rázusova 1, 040 01 Košice, alebo e-mailom na adresu: biros@atknet.sk oznámili číslo účtu v tvare IBAN
a variabilného symbolu, pod ktorým má správca rozvrh výťažku odoslať.
Poučenie:
Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od
zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu (§ 167u ods. 3 ZKR).

V Košiciach, dňa 28.05.2021
JUDr. Juraj Biroš, správca

K026190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zupkova 8, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/94/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/94/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zapísania oneskorene prihlásených pohľadávok
Ako správca podstaty dlžníka Martin Bučko zapisujem do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky
veriteľov prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
2.
Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava

Výška prihlásenej pohľadávky:
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
30.03.2009
Poradie pohľadávky:
Deň prihlásenia:

7.261,79 €
Zmluva č. 001763011300309 o poskytnutí spotrebného úveru zo dňa
iná pohľadávka
29.04.2021
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V Košiciach, 28.05.2021
JUDr. Jozef Vaško
správca

K026191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Darina Mariňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 1409/56, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/220/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/220/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zapísania oneskorene prihlásených pohľadávok
Ako správca podstaty dlžníka Ing. Darina Mariňáková, nar. 16.05.1957, bytom Štefánikova 1409/56, 071 01
Michalovce, IČO: 40 034 097 zapisujem do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľov prihlásené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
6.
Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava

Výška prihlásenej pohľadávky:

1.535,51 €

Právny dôvod vzniku pohľadávky:

Zmluva o poskytnutí finančných služieb č. 636459 zo dňa 15.11.2005

Poradie pohľadávky:

iná pohľadávka

Zabezpečenie:

nie

Deň prihlásenia:

07.05.2021

7.
Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava

Výška prihlásenej pohľadávky:

3.753,12 €

Právny dôvod vzniku pohľadávky:

Zmluva o poskytnutí finančných služieb č. 2611569 zo dňa 08.07.2005

Poradie pohľadávky:
Zabezpečenie:

iná pohľadávka
nie
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8.
Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803
Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava

Výška prihlásenej pohľadávky:
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
14.10.2004
Poradie pohľadávky:

3.097,13 €
Zmluva o poskytnutí finančných služieb č. 0482528886 zo dňa
iná pohľadávka

Zabezpečenie:

nie

Deň prihlásenia:

07.05.2021

9.
Veriteľ:

POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35 807 598
Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Výška prihlásenej pohľadávky:
Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Poradie pohľadávky:

38.102,22 €
Zmluva o úvere č. 901700683 zo dňa 19.08.2010
iná pohľadávka

Zabezpečenie:

nie

Deň prihlásenia:

10.05.2021

V Košiciach, 28.05.2021
JUDr. Jozef Vaško
správca

K026192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Annamária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porúbka 156, 072 61 Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/383/2020 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/383/2020
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31OdK/383/2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 24.02.2021, sp. zn. 31OdK/383/2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Annamária Kováčová, narodená: 04.06.1980, bytom: Porúbka 156, 072 61 Porúbka.
Rovnakým uznesením bol do funkcie správcu ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie
Pražská 4, 040 11 Košice, zn. správcu: S1717.
Týmto oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola doručená prihláška veriteľa
Intrum Slovakia s.r.o. Pohľadávka uplatnená predmetnou prihláškou bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa
28.05.2021.
V Košiciach, dňa 28.05.2021
Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K026193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Telecký Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska 1407 / 7, 040 11 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dominika Cukerová
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/41/2021 S1972
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/41/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Ľudovít Telecký, narodený: 12.07.1960, bytom: Wuppertálska 7,
040 23 Košice, oznamuje v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že konkurz
vyhlásený Okresným súdom Košice I Uznesením č. k. 26OdK/41/2021 dňa 01.03.2021, uverejneným v OV č.
44/2021 dňa 05.03.2021, sa končí z dôvodu, že bol splnený rozvrh výťažku.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Dominika Cukerová

K026194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXICO Retail SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bočná 414/3 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 343 926
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2019 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
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Správca: Ing. Jana Kollárová so sídlom správcovskej kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zapísaný v
zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1177, vyhlasuje v súlade s §
167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej "ZKR") 3. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, zaradeného do
všeobecnej podstaty.

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Správca: Ing. Jana Kollárová so sídlom správcovskej kancelárie: Masarykova 21, 040 01 Košice, zapísaný v
zozname správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1177, vyhlasuje v súlade s §
167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej "ZKR") 3. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, zaradeného do
všeobecnej podstaty.

Súpisová zložka majetku:
Č. súpis. zložky
1.
2.

Súpisová zložka
Súbor vybavenie predajne
Klimatizačná jednotka

Súpisová hodnota
6.000,-€
2.000,- €

Podmienky verejného ponukového konania :
1.
2.
3.
4.

Každá zo súpisových zložiek je speňažovaná samostatne.
V 3. kole ponukového konania minimálna kúpna cena je 60% súpisovej hodnoty.
Záujemcom o odkúpenie majetku môže byť ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba.
Záujemcovia o kúpu majetku si môžu písomne alebo elektronicky, prostredníctvom e-mailu, do lehoty na
podávanie ponúk vyžiadať dostupné podklady a informácie k ponúkanému majetku, a to na adrese: Ing.
Jana Kollárová, so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice, Slovenská republika; v žiadosti
o zaslanie podkladov záujemca uvedie: obchodné meno (názov) právnickej osoby, resp. meno
a priezvisko fyzickej osoby a e-mailovú adresu, na ktorú bude uchádzačom požadované údaje zaslané.
5. Záujemca v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie EXICO Retail SK, s.r.o. – 3. kolo –
neotvárať“ doručí správcovi svoju písomnú ponuku do kancelárie správcu v lehote uvedenej
v Obchodnom vestníku, a to osobne do podateľne správcu každý pracovný deň od 8:30 do 15:30 hod.
alebo poštou do 16 dní od zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nie je
možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená fyzicky správcovi v papierovej písomnej
forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručenie faxom, e-mailom
alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore
s týmito podmienkami ponukového konania sa neprihliada.
6. V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží nasledovné doklady: a) obchodné meno (názov) právnickej osoby, resp. meno
a priezvisko fyzickej osoby; b) presná adresa sídla právnickej osoby, prípade miesto podnikania, resp.
bydlisko fyzickej osoby; c) IČO; DIČ a IČ DPH, pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe dátum narodenia;
d) údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN; e) telefonické alebo e-mailové spojenie; f) kópia
výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra alebo iného registra; nie staršia ako 90
dní.
7. Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou,
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v tomto prípade však plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
8. Ponuka musí obsahovať náležitosti uvedené v bode 5 tohto oznámenia pod písm. a), b), c) a f) Záväzná
ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí
obsahovať záujemcom ponúkanú cenu v mene EUR za majetok, ktorý ma uchádzač o kúpu záujem
odkúpiť.
9. Otváranie obálok sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk o 9
hod. v kancelárii správcu konkurznej podstaty
10. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v tom – ktorom ponukovom konaní (1.,2.,3.,
alebo 4. kole v zmysle vyššie uvedeného percentuálneho rozdelenia) ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu cenu za majetok úpadcu (s odkazom podľa toho, o ktoré kolo sa jedná), ktorý je predmetom
tohto ponukového konania a jeho ponuka bude schválená ako víťazná zo strany príslušného orgánu
11. V lehote do 7 dní odo dňa doručenia prípadného oznámenia zo strany príslušného orgánu o schválení
víťaznej ponuky správca uzatvorí s úspešný záujemcom kúpnu zmluvu.

Ing. Jana Kollárová, správca
Súpisová zložka majetku:
Č. súpis. zložky
1.
2.

Súpisová zložka
Súbor vybavenie predajne
Klimatizačná jednotka

Súpisová hodnota
6.000,-€
2.000,- €

Podmienky verejného ponukového konania :
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Každá zo súpisových zložiek je speňažovaná samostatne.
V 3. kole ponukového konania minimálna kúpna cena je 60% súpisovej hodnoty.
Záujemcom o odkúpenie majetku môže byť ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba.
Záujemcovia o kúpu majetku si môžu písomne alebo elektronicky, prostredníctvom e-mailu, do lehoty na
podávanie ponúk vyžiadať dostupné podklady a informácie k ponúkanému majetku, a to na adrese: Ing.
Jana Kollárová, so sídlom kancelárie Masarykova 21, 040 01 Košice, Slovenská republika; v žiadosti
o zaslanie podkladov záujemca uvedie: obchodné meno (názov) právnickej osoby, resp. meno
a priezvisko fyzickej osoby a e-mailovú adresu, na ktorú bude uchádzačom požadované údaje zaslané.
Záujemca v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie EXICO Retail SK, s.r.o. – 3. kolo –
neotvárať“ doručí správcovi svoju písomnú ponuku do kancelárie správcu v lehote uvedenej
v Obchodnom vestníku, a to osobne do podateľne správcu každý pracovný deň od 8:30 do 15:30 hod.
alebo poštou do 16 dní od zverejnenia tejto ponuky v obchodnom vestníku. Zmeškanie lehoty nie je
možné odpustiť. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená fyzicky správcovi v papierovej písomnej
forme, nestačí podanie zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručenie faxom, e-mailom
alebo iným podobným spôsobom. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore
s týmito podmienkami ponukového konania sa neprihliada.
V ponuke záujemcu, ktorú podpíše štatutárny orgán, resp. fyzická osoba, záujemca uvedie nasledovné
údaje a predloží nasledovné doklady: a) obchodné meno (názov) právnickej osoby, resp. meno
a priezvisko fyzickej osoby; b) presná adresa sídla právnickej osoby, prípade miesto podnikania, resp.
bydlisko fyzickej osoby; c) IČO; DIČ a IČ DPH, pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe dátum narodenia;
d) údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN; e) telefonické alebo e-mailové spojenie; f) kópia
výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra alebo iného registra; nie staršia ako 90
dní.
Záväzná ponuka musí byť v prípade fyzickej osoby podpísaná vlastnoručným podpisom, v prípade
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym orgánom podľa spôsobu uvedeného vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra, ponuka môže byť podpísaná aj splnomocnenou osobou,
v tomto prípade však plnomocenstvo musí byť prílohou záväznej ponuky.
Ponuka musí obsahovať náležitosti uvedené v bode 5 tohto oznámenia pod písm. a), b), c) a f) Záväzná
ponuka musí byť bezpodmienečná a vyhotovená v slovenskom jazyku, datovaná a musí
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obsahovať záujemcom ponúkanú cenu v mene EUR za majetok, ktorý ma uchádzač o kúpu záujem
odkúpiť.
9. Otváranie obálok sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk o 9
hod. v kancelárii správcu konkurznej podstaty
10. Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v tom – ktorom ponukovom konaní (1.,2.,3.,
alebo 4. kole v zmysle vyššie uvedeného percentuálneho rozdelenia) ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu cenu za majetok úpadcu (s odkazom podľa toho, o ktoré kolo sa jedná), ktorý je predmetom
tohto ponukového konania a jeho ponuka bude schválená ako víťazná zo strany príslušného orgánu
11. V lehote do 7 dní odo dňa doručenia prípadného oznámenia zo strany príslušného orgánu o schválení
víťaznej ponuky správca uzatvorí s úspešný záujemcom kúpnu zmluvu.

Ing. Jana Kollárová, správca

K026195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gold Tomáš, MVDr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárenská 3426/11D 3426/11, 040 01 Košice - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.05.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/347/2019 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/347/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu GOLD Tomáš MVDr. 30Odk/347/2019 súbor majetku. Konkurzná podstata
sa speňažuje formou ponukového konania. Minimálna výška ponuky je 400 €. Ponuky je možné zasielať na
adresu správcu konkurznej podstaty: Ing. Jana Kollárová, Masarykova 21, 040 01 Košice tak, aby boli
doručené do 31.5.2021 v uzavretých obálkach označených „ GOLD- ponukové konanie č.2 - NEOTVÁRAŤ“.
Účastník je povinný riadne označiť súpisovým číslom každú položku a sumu, ktorú ponúka. Otváranie obálok
bude 1.6.2021.

Zoznam

speňažovaného

DRUH MAJETKU
1.) POZEMOK
2.) POZEMOK
3.) POZEMOK
4.) POZEMOK
5.) POZEMOK
6.) POZEMOK
7.) POZEMOK

NÁZOV K.Ú.
Sokoľ
Sokoľ
Sokoľ
Sokoľ
Sokoľ
Sokoľ
Sokoľ

ČÍSLO LV
1373
1373
1373
1373
1373
1348
1348

ČÍSLO PARCELY
862/2
862/113
862/114
862/115
862/116
862/62
879

DRUH POZEMKU
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
záhrada
Zas.pl.Nad.

majetku:

UMIEST.POZEMKU
2
2
2
2
2
2
2

VÝMERA (m2)
4383
8
83
37
102
371
16

V Košiciach 28.5.2021
Ing. Jana Kollárová
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K026196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOTRIM s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda 1. Mája 2308/2 / 0, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 858 211
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/6/2020 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/6/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Murgašova 3, 040 01 Košice, zapísaná v
Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1661, správca úpadcu:
EKOTRIM s.r.o. IČO 46858211, , Trieda 1. Mája 2308/2, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika,
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka veriteľa: EKON – GAJA, s.r.o., Štefánikovo
nám. č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves, doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty prihláškou
pohľadávky:
Prihláška pohľadávky por. č.
1.

Prihlásená suma vr. príslušenstva v EUR
13318,83 EUR

Mgr. Štefan Rybovič, komplementár spoločnosti TETRA INSOLVENCY, k.s., správca Úpadcu

K026197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pribula Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmančeková 3, 040 01 Košice-Šebastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1984
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/373/2020 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/373/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca: Areko Group, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Murgašova 3,040 01 Košice, zapísaný v zozname
správcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1689, vyhlasuje v súlade s § 167q zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej "ZKR") 3. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, zaradeného do všeobecnej
podstaty.
Predmet ponukového konania :
1)Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti Inovis s.r.o., so sídlom: Mierová 6,
040 15 Košice - Šaca, IČO: 47423951, registrácia: Okresný súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 33877/V, čo
zodpovedá pomeru vkladu vo výške 5.000,- € k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 5.000,€; menovitá hodnota: 5.000,- €; súpisová hodnota: 5.000,- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie;
deň zapísania majetku do súpisu: 04.02.2021; dôvod zapísania: úpadca je 100 % vlastníkom obchodného podielu
(jediný spoločník).
2)Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti Novepneu s.r.o., so sídlom:
Mierová 6, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 47699833, registrácia: Okresný súd Košice, oddiel: Sro, vložka č.
35372/V, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 5.000,- € k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje
sumu 5.000,- €; menovitá hodnota: 5.000,- €; súpisová hodnota: 5.000,- €; podstata: všeobecná; poznámka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v čase zápisu – nie; deň zapísania majetku do súpisu: 04.02.2021; dôvod zapísania: úpadca je 100 % vlastníkom
obchodného podielu (jediný spoločník).
3)Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti Prima-KE s.r.o., so sídlom: Mierová
6, 040 15 Košice - Šaca, IČO: 46 779 329, registrácia: Okresný súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 30329/V, čo
zodpovedá pomeru vkladu vo výške 5.000,- € k základnému imaniu spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 5.000,€; menovitá hodnota: 5.000,- €; súpisová hodnota: 5.000,- €; podstata: všeobecná; poznámka v čase zápisu – nie;
deň zapísania majetku do súpisu: 04.02.2021; dôvod zapísania: úpadca je 100 % vlastníkom obchodného podielu
(jediný spoločník).
Podmienky verejného ponukového konania :
1. Každá zo súpisových zložiek je speňažovaná samostatne.
2. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.
3. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Michal Pribula – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je určených 10
kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.
4. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na
konkurzný účet, č. účtu SK82 0900 0000 0050 6688 2379, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
záujemcami najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny a
písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
6. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne
uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.
7. Správca si vyhradzuje právo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s.

K026198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: CRW Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drevárska 2 / 0, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 580 635
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26R/1/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26R/1/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka CRW Slovakia, s.r.o. v reštrukturalizácii, Drevárska 2, 052 01
Spišská Nová Ves, IČO: 36 580 635, zastúpeného advokátom JUDr. Matúšom Králikom, PhD., Moldavská cesta
10/B, 040 11 Košice, zvoláva v zmysle ust. § 126 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 na deň
23.07.2021 (piatok) v čase o 11:00 hod., ktorá sa bude konať vo Veľkom salóniku Spoločenského pavilónu
na adrese Trieda SNP 61 v Košiciach, s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok.
3. Voľba veriteľského výboru.
4. Záver.
Prezentácia začína o 10:00 hod.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia sa v zmysle ust. § 13 vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov preukážu aj
plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného, inak naň správca nebude prihliadať.
Vzhľadom na dlhodobú nepriaznivú epidemiologickú situáciu odporúčame, aby veritelia, ktorí majú záujem
zúčastniť sa schôdze veriteľov, zvážili možnosť nechať sa viacerí zastúpiť jedným zástupcom, čím znížia počet
osôb naraz prítomných v salóniku.
Vstup do priestoru konania schôdze bude umožnený len osobám s právom účasti na schôdzi veriteľov v zmysle
ZKR. Osoby zúčastňujúce sa schôdze sú povinné dodržať všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach účinné v čase konania
schôdze. Ak sa u osoby zúčastňujúcej sa schôdze prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinná
opustiť miesto konania schôdze.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K026199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudáš Bartolomej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milhosť 17, 044 58 Milhosť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/69/2021 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/69/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca majetku dlžníka: : Bartolomej Dudáš, narodený
23.07.1951, bytom Milhosť 17, 044 58 Milhosť, email: grendel@grendel.sk, konkurzné konanie vedené OS
Košice I pod sp. zn. 26OdK/69/2021 týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZKR“) ponukové konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: PRVÉ
Číslo súpisovej zložky majetku:
Opis súpisovej zložky majetku:
Spoluvlastnícky podiel úpadcu:
Dôvod zápisu do súpisu majetku:
Deň zápisu do súpisu majetku:
Dôvod vylúčenia zo súpisu majetku:
Deň vylúčenia zo súpisu majetku:
Súpisová hodnota majetku:
Poznámka o spornosti:

1.
OMV e.č. KS432FE, FORD FIESTA
rok výroby 1999, počet km: 89.262km, platné STK,EK, VIN:WF0AXXGAJAWA47613, pojazdné
1/1
§67 ods. 1 písm. a)
20.05.2021

2.500,-EUR
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Číslo súpisovej zložky 2.
majetku:
Opis súpisovej
zložky OMV e.č. KS901DG, ŠKODA FELÍCIA
majetku:
rok výroby 1999, počet km: 189.562km, neplatné STK,EK, VIN: TMBEEF613X0142519, vozidlo je nepojazdné nutný odťah (potrebná výmena rozvodov, hlavy valcov resp. motorickej časti)
Spoluvlastnícky
podiel 1/1
úpadcu:
Dôvod zápisu do súpisu §67 ods. 1 písm. a)
majetku:
Deň zápisu do súpisu 20.05.2021
majetku:
Dôvod vylúčenia zo súpisu
majetku:
Deň vylúčenia zo súpisu
majetku:
Súpisová
hodnota 800,-EUR
majetku:
Poznámka o spornosti:

Súpis majetku konkurznej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 100/2020 dňa 26.05.2021 K024886
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je
povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná
priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú
ponúknutú sumu na účet správcu, pričom je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko
záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK25 0900 0000 0050 4433 1293,
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese grendel@grendel.sk
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. V prvom
kole ponukového konania sa majetok dlžníka predáva minimálne za súpisovú hodnotu majetku t.j. nie
menšiu hodnotu ako je uvedená v súpise majetku pri príslušnej zložke majetku ako súpisová hodnota
majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem
veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do
desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej
pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na
svoje náklady.
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca
V Košiciach dňa 28.05.2021
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K026200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudáš Bartolomej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milhosť 17, 044 58 Milhosť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/69/2021 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/69/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Bartolomej Dudáš,
narodený 23.07.1951, bytom Milhosť 17, 044 58 Milhosť, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26OdK/69/2021 , zo dňa 22.04.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
the debtor Bartolomej Dudáš, date of birth 23.07.1951, residency at Milhosť 17, 044 58 Milhosť
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Košice I ,
No. 26OdK/69/2021 dated on 22h of April 2021, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 80/2021 dňa 28.04.2021.
Dňom 29.04.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Business Journal No. 80/2021 on 28th of
April (28.04.2021). Bankruptcy was declared on 29th of April (29.04.2021).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. ,Štúrova 27, 04011 Košice, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. ,Štúrova 27, 04011 Košice, Slovak republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 30.04.2021
The date 30th of April 2021 (30.04.2021) is considered to be the start of elapsing the period for lodging the
claims.
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the cla7ims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca konkurznej podstaty
JUDr. Ing. Peter Grendel , PhD., trustee

v/in Košiciach dňa/date 28.04.2021 / 28th April 2021
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K026201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudáš Bartolomej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milhosť 17, 044 58 Milhosť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/69/2021 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/69/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu.

doc.JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Dudáš, narodený 23.07.1951, bytom
Milhosť 17, 044 58 Milhosť, týmto oznamuje, že do správcovského spisu sp.zn. 26OdK/69/2021 S1613 je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 27, 4 poschodie, 04011 Košice a to v úradných
hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 hod. Žiadosť o určenie termínu nahliadnutia do
správcovského spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 0905 607 970 alebo na email adrese :
grendel@grendel.sk
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca
V Košiciach , dňa 28.04.2021

K026202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudáš Bartolomej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Milhosť 17, 044 58 Milhosť
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/69/2021 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/69/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca Dudáš, narodený 23.07.1951, bytom Milhosť 17, 044 58 Milhosť
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp.zn. 26OdK/69/2021 týmto v súlade s § 32 ods. 7
ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
IBAN: SK2509000000005044331293, vedený v SLSP, a.s..
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Košiciach, dňa 28.04.2021
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. - správca

K026203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kriváková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 454/34, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1981
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/371/2020 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/371/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/371/2020 zo dňa 03.12.2020 bola spoločnosť KONRES k.
s., zastúpená: Mgr. Richard Petrov (komplementár), so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO:
47 249 005, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1651 (ďalej len „Správca“) ustanovená do funkcie
správcu majetku dlžníka: Martina Kriváková, nar.: 17.07.1981, byt.: SNP 454/34, 053 21 Markušovce (ďalej len
„Dlžník“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 237/2020 dňa 09.12.2020.
V súlade s ust. § 167j v spojení s ust. § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujeme doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
majetku dlžníka o nasledovnú súpisovú zložku:
Obchodný podiel o veĺkosti 100 % základného imania obchodnej spoločnosti TINAK spol. S r.o., sídlom SNP
454/34, 053 21 Markušovce, IČO: 51 000 091, zapísaná v Obchodnom registry Okresného súdu Košice I, oddiel:
Sro, vložka č.: 41900/V, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 5.000 € k základnému imaniu spoločnosti, ktoré
predstavuje 5.000 €, výška vkladu 5.000 € - peňažný vklad splatený v celom rozsahu.
Menovitá hdonota: 5.000 €
Súpisová hodnota: 5.000 €
Deň zápisu: 31.05.2021
Dôvod zapísania: dlžník je vlastníkom obchodného podielu jednoosobovej spoločnosti.

KONRES k. s., správca

K026204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kriváková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 454/34, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1981
Obchodné meno správcu:
KONRES k. s.
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/371/2020 S1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/371/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26OdK/371/2020 zo dňa 03.12.2020 bola spoločnosť KONRES k.
s., zastúpená: Mgr. Richard Petrov (komplementár), so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO:
47 249 005, zapísaná v zozname správcov MS SR pod č. S1651 (ďalej len „Správca“) ustanovená do funkcie
správcu majetku dlžníka: Martina Kriváková, nar.: 17.07.1981, byt.: SNP 454/34, 053 21 Markušovce (ďalej len
„Dlžník“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 237/2020 dňa 09.12.2020.
V zmysle ust. § 167p 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“), vyhlasujeme I. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Obchodný podiel o veľkosti 100 % základného imania obchodnej spoločnosti TINAK spol. s r.o., sídlom SNP
454/34, 053 21 Markušovce, IČO: 51 000 091, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:
Sro, vložka č.: 41900/V, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 5.000 € k základnému imaniu spoločnosti, ktoré
predstavuje 5.000 €, výška vkladu 5.000 € - peňažný vklad splatený v celom rozsahu.
Menovitá hdonota: 5.000 €
Súpisová hodnota: 5.000 €
Lehota a predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky v listinnej podobe záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy
do sídla kancelárie správcu Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice v lehote podľa tohto oznámenia. Záväzná ponuka
musí byť bezpodmienečná, vyhotovená v slovenskom jazyku.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia a rodné číslo
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe spolu
s poznámkou „Kriváková“. V prípade, že záloha nie je zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa
neprihliada. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK36 3100 0000 0043 6002 1006, vedený v peňažnom ústave Prima banka
Slovensko, a.s.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
KONRES k. s., správca

K026205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 470/69, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 26OdK/100/2021,S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/100/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca konkurznej podstaty navrhovateľa – dlžníka : Alžbeta Poláková, narodená:
02.05.1953, bytom: Kováčska 470/69,044 25 Medzev, zastúpená : Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice,
so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice , týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : ul.Dargovská 3283/17 , 075 01
Trebišov, v úradných hodinách počas pracovných dní od 07.00 hod. do 13.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu si
možno vopred dohodnúť na tel. čísle: 0915 873 432 , resp. mailom : jozef.litvak@gmail.com
V Trebišove, 30.05.2021
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K026206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Poláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 470/69, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/100/2021,S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/100/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca majetku navrhovateľa – dlžníka: Alžbeta Poláková, narodená:
02.05.1953, bytom: Kováčska 470/69,044 25 Medzev, zastúpená : Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice,
so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice , na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz Uznesením Okresného súdu
Košice 1, č .k. 26OdK/100/2021 zo dňa:28.05.2021, týmto v zmysle §167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“)
v spojení s §32 ods.7 písm b)ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu , na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť
do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá so
sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,00.-€ a najviac vo výške 10 000.-€. Túto
kauciu
za
účelom
popretia
prihlásených
pohľadávok
možno
zložiť
na
účet
číslo:
IBAN : SK 94 0900 0000 0001 0567 0596 vedený v SLSP, a.s. , variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenia veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
V Trebišove , 30.05.2021
Ing. Jozef Litvák, CSc., - správca

K026207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Probala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Západ -, 040 11 Košice II
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 26K/30/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/30/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis: V zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. zrážky z pracovnej činnosti v ÚVTOS Košice –
Šaca v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté exekúciou
Súpisová hodnota majetku: 325,67 EUR

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K026208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaklešová Valéria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica F. Rákocziho 405/41, 076 32 Borša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/59/2021 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/59/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca podstaty dlžníka Valeria Vaklešová, nar.: 06.10.1951, bytom: Ulica F.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Rákocziho 405/41, 076 32 Borša oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.:
30OdK/59/2021, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K026209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Woloczij Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 1846 / 4, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Jakab
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/625/2019 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/625/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 31.12.2019, sp.zn.: 26OdK/625/2019, ktoré bolo uverejnené v OV č.
4/2020 dňa 08.01.2020 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Michal Woloczij, nar.:
29.09.1952, bytom: Obrancov mieru 1846/4, 071 01 Michalovce a ustanovil za správcu podstaty Mgr. Štefana
Jakaba, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683.
Uznesením zo dňa 04.04.2021, sp.zn.: 26OdK/625/2019, ktoré bolo uverejnené v OV č. 88/2021 dňa 10.05.2021
Okresný súd Košice I odvolal z funkcie správcu podstaty Mgr. Štefana Jakaba, so sídlom kancelárie:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683 a ustanovil nového správcu podstaty: LM recovery k.s., so
sídlom kancelárie Thurzova č. 6, Košice, zn. správcu S1942.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Michal
Woloczij, nar.: 29.09.1952, bytom: Obrancov mieru 1846/4, 071 01 Michalovce sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Michal Woloczij, nar.:
29.09.1952, bytom: Obrancov mieru 1846/4, 071 01 Michalovce, sp. zn.: 26OdK/625/2019, v súlade s ust. §
167v ods. 1 ZKR zrušuje.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K026210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gočovo 111, 049 24 Gočovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1977
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/225/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/225/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) správca podstaty vo veci konkurzu vyhláseného
Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/225/2020 na majetok dlžníka Štefan Kravec, nar. 22.12.1977, bytom
Gočovo 111, 049 24 Gočovo, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Kravec, s miestom podnikania:
Gočovo 111, 049 24 Gočovo, IČO: 50893475, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, oznamuje, že konkurz sa
končí po splnení rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený na majetok dlžníka Štefan Kravec, nar.
22.12.1977, bytom Gočovo 111, 049 24 Gočovo, podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Kravec,
s miestom podnikania: Gočovo 111, 049 24 Gočovo, IČO: 50893475, s ukončenou podnikateľskou činnosťou,
v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty

K026211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Titurus Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čínska 2522 / 5, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/54/2020 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/54/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Pavol Titurus, nar. 16.09.1982, bytom: Čínska 2522/5, 040 13 Košice, podnikajúci pod
obchodným menom: Pavol Titurus – PATIX, s miestom podnikania Rázusova 4214/5, 036 01 Martin, IČO
43 080 812 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 21.01.2010 oznamuje veriteľom v konkurznej veci
vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 32OdK/54/2020 podľa ust. § 35 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu, na
ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok iných veriteľov podľa § 167l ods. 5 ZKR. Kauciu je
možné zložiť na účet IBAN: SK17 1100 0000 0029 3326 9043. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť:
32542021.

V Košiciach, dňa 30.05.2021
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., 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

367

Obchodný vestník 105/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 02.06.2021

K026212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Titurus Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čínska 2522 / 5, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/54/2020 S1683
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/54/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 32OdK/54/2021 JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M.,
správca navrhovateľa – dlžníka: Pavol Titurus, nar. 16.09.1982, bytom: Čínska 2522/5, 040 13 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Titurus – PATIX, s miestom podnikania Rázusova 4214/5, 036 01
Martin, IČO 43 080 812 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 21.01.2010 oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť každý pracovný deň od 07.30 do 13.30 hodiny v kancelárii správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice. Dohodnúť si presný termín môžete na e-mailovej adrese:
tomas.sabados@gmail.com alebo na tel. č. 0902 884 872.

V Košiciach, dňa 30.05.2021
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., správca
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