Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

K018690
Spisová značka: 6K/54/2014
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu : SANDROCK, a.s. v likvidácii, so sídlom 1. mája 29/A, 902 01
Pezinok, IČO: 35 816 872, správcom ktorého je: Bankruptcy and recovery innovative corporation, so sídlom
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, IČO: 51643162, S 1893 o návrhu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: SANDROCK, a.s. v likvidácii, so sídlom 1. mája 29/A, 902 01 Pezinok, IČO: 35 816
872 zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne ( a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa
§ 125 CSP) na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom
vestníku. Ak ZKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. 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).
Okresný súd Bratislava I dňa 13.4.2021
JUDr. Lea Gubová,
K018691
Spisová značka: 6K/1/2015
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Ing. Marian Bukoven, trvale bytom Veternicová 17, 841 05
Bratislava, nar. 21.4.1964 správcom ktorého je: JUDr. Juraj Puskailer, správca so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, S 1172 o návrhu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: Ing. Marian Bukoven, trvale bytom Veternicová 17, 841 05 Bratislava, nar.
21.4.1964 zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne ( a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa
§ 125 CSP) na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom
vestníku. Ak ZKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. 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).
Okresný súd Bratislava I dňa 13.4.2021
JUDr. Lea Gubová,
K018692
Spisová značka: 6K/74/2013
Okresný súd Bratislava I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: RECK s.r.o., so sídlom Studenohorská
27, 84301 Bratislava, IČO: 43865640, správcom ktorého je : JUDr. Mária Veterníková, správca so sídlom kancelárie
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, S 1192 o návrhu správcu zrušenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Súd konkurz na majetok úpadcu: RECK s.r.o., so sídlom Studenohorská 27, 84301 Bratislava, IČO:
43865640, správcom ktorého je JUDr. Mária Veterníková, správca so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08
Bratislava, S 1192 , zrušuje pre nedostatok majetku.
II.

Súd správcovi : JUDr. Mária Veterníková, správca so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Bratislava, S 1192 odmenu a náhradu výdavkov nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne ( a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa
§ 125 CSP) na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom
vestníku. Ak ZKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. 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).
Okresný súd Bratislava I dňa 13.4.2021
JUDr. Lea Gubová,
K018693
Spisová značka: 4K/24/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava, so
sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LASER media, s.r.o.,
so sídlom Opavská 24, 831 01 Bratislava, IČO: 44 836 759, takto
rozhodol

I.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa vyjadril k návrhu do 20 dní od doručenia návrhu a osvedčil svoju platobnú schopnosť;
najmä aby predložil:
oznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
oznam 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.
II.
Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie,
uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec
patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží,
sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného
činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona, za ktorý mu môže byť
uložený trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov (§ 242 ods. 1) alebo až na dva roky (§ 243 ods. 1).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 15.4.2021
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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Mgr. Veronika Ileninová, sudca
K018694
Spisová značka: 4K/24/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava, so
sídlom Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LASER media, s.r.o.,
so sídlom Opavská 24, 831 01 Bratislava, IČO: 44 836 759, upovedomuje veriteľov označených v návrhu na
vyhlásenie konkurzu:
1.
2.

Sociálna poisťovňa, a.s., ul. 29. Augusta č.8, 811 08 Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, 851 04 Bratislava

o určení termínu pojednávania a predvoláva žalovaného: LASER media, s.r.o., so sídlom Opavská 24, 831 01
Bratislava, IČO: 44 836 759, na pojednávanie určené na deň

03.06.2021
-------------------------------------------------

o 12:30

hod.

na Okresnom súde Bratislava 1, Medená 22, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 106
Veritelia majú možnosť sa nariadeného termínu pojednávania zúčastniť.

Okresný súd Bratislava I dňa 15.4.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K018695
Spisová značka: 4K/24/2020
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 4K/24/2020
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I
v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32, 850
00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: LASER media, s.r.o., so sídlom Opavská 24, 831
01 Bratislava, IČO: 44 836 759 nariaďuje pojednávanie
na deň 03.06.2021 o 12:30 hod. na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, (pracovisko Medená 22),
812 44 Bratislava, miestnosť č. dv.: 106 (1. poschodie)
na ktoré sa predvoláva:
Navrhovateľ: Slovenská republika, Daňový úrad Bratislava, so sídlom Ševčenkova 32,
00 Bratislava

850

Dlžník: LASER media, s.r.o., so sídlom Opavská 24, 831 01 Bratislava, IČO: 44 836 759
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. ( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou

V Bratislave, dňa 16.04.2021

Mgr. Veronika Ileninová
sudca

Za správnosť:
Dudášová

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 15.4.2021
Mgr. Veronika Ileninová,
K018696
Spisová značka: 4K/75/2010
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Borisa Tótha a členov senátu:
JUDr. Paulíny Pacherovej a JUDr. Eleny Kúšovej, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing.
Peter Jankovič, s miestom podnikania Dunajská 31, 900 44 Tomášov, IČO: 43 166 261, správcom ktorého je:
KONRES, k.s., so sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu: S1651, o odvolaní pôvodného správcu:
Ing. Ladislav Szabó, so sídlom kancelárie Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, značka správcu: S1205, proti
uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k. 4K/75/2010-197 zo dňa 30.05.2019, pomerom hlasov 3 : 0, takto
rozhodol
Odvolací súd odvolanie správcu proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č.k. 4K/75/2010-197 zo
dňa 30.05.2019 odmieta.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolaniu nie je prípustné.
Dovolanie ani mimoriadne dovolanie proti uzneseniu vydanému v konaní podľa NR SR č. 7/2005 Z.z., o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je prípustné.
dňa 31.8.2020
JUDr. Boris Tóth, predseda senátu
K018697
Spisová značka: 33R/1/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: MADANARI CLIENTS s. r. o., so sídlom Dunajská 8,
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 939 365, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 136777/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: MADANARI CLIENTS
s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 939 365,
rozhodol
Súd začína reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi: MADANARI CLIENTS s. r. o., so sídlom Dunajská 8, 811 08
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 939 365.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 15.4.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K018698
Spisová značka: 8K/17/2018
Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Paulíny Pacherovej a členov
senátu JUDr. Borisa Tótha a JUDr. Eleny Kúšovej, v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EMD s.r.o., so sídlom
Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 35 970 154 (zánik výmazom z Obchodného registra dňa 09.10.2018), v konaní
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EMD s.r.o., so sídlom Páričkova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 35 970 154, o
určenie odmeny a náhrady preukázaných výdavkov predbežného správcu, o odvolaní predbežného správcu proti
uzneseniu Okresného súdu Bratislava I č. k. 8K/17/2018-198 zo dňa 07.12.2018, pomerom hlasov 3:0, takto
rozhodol
Krajský súd v Bratislave odvolaním napadnuté uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 8K/17/2018-198 zo dňa
07.12.2018 m e n í tak, že predbežnému správcovi: BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s., Špitálska 10, 811 08
Bratislava, IČO: 45 948 496, zn. správcu: S1514, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov n e p r i z n á v a .
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch
mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej
inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť
spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). Povinnosť právneho zastúpenia advokátom dovolateľ nemá len v prípadoch
vymedzených § 429 ods. 2 CSP.
V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa
dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP). Nesplnenie náležitostí vyžadovaných § 428 a § 429 CSP má za
následok odmietnutie dovolania (§ 447 písm. d/, e/ CSP).
dňa 23.9.2020
JUDr. Paulína Pacherová, predsedníčka senátu
K018699
Spisová značka: 26K/14/2020

Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EUROSTAV
MICHALOVCE s.r.o., so sídlom: Pri Mlyne 1, 071 01 Michalovce, IČO: 36 607 410, o návrhu na otvorenie malého
konkurzu takto
rozhodol
U z n á v a konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 03.12.2020, sp. zn.: 26K/14/2020 - 159, na majetok
úpadcu: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o., so sídlom: Pri Mlyne 1, 071 01 Michalovce, IČO: 36 607 410, z a m a
l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.4.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K018700
Spisová značka: 26K/14/2020
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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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EUROSTAV MICHALOVCE s.r.o., so
sídlom: Pri Mlyne 1, 071 01 Michalovce, IČO: 36 607 410, o výkone dohľadu súdom nad činnosťou správcu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu : TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie Kuzmányho 29, 040 01 Košice,
značka správcu: S1661:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 45 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o
stave konkurzného konania, v ktorej bude súd informovať o postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to
až do ukončenia konkurzného konania,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá veriteľskému výboru,
resp. zástupcovi veriteľov, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou, obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov, spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník, spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvediete zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť notársku zápisnicu o
priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 5 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu tak, že súdu predloží nový úplný zoznam pohľadávok so zvýrazním príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom pripojí aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení, a to až do
ukončenia konkurzného konania
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 19.4.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K018701
Spisová značka: 31K/3/2019
Okresný súd Košice I vo veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Senoza s.r.o., so sídlom: Na hore 1726/2, 040
22 Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, IČO: 48 331 350, o priznaní odmeny z výťažku a výdavkov správcu
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.
Nepriznáva správcovi podstaty: JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052
01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587, odmenu z výťažku.
II.
Nepriznáva správcovi podstaty: JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052
01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587, náhradu výdavkov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresný súd Košice I, v počte troch rovnopisov.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 20.4.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K018702
Spisová značka: 31K/27/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: D.B.M., s.r.o., v konkurze, so sídlom:
Hronská 14, 040 11 Košice, IČO: 46 042 296, o odvolaní správcu podstaty z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu podstaty: Ing. Jana Kollárová, so sídlom kancelárie: Masarykova 21, 040
01 Košice, zn. správcu: S1177.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.4.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K018703
Spisová značka: 30K/8/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: Telefonec Corp., s. r. o., Odborárov 551/16, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO: 36 431 371, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Začína konkurzné
k o n a n i e voči
551/16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 431 371.
Poučenie:

dlžníkovi: Telefonec Corp., s. r. o., Odborárov

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu (§14 ZKR),
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Košice I dňa 20.4.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K018704
Spisová značka: 26OdK/307/2018

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Száraz, narodený: 10.02.1966,
bytom: Wuppertálska 1701/61, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Száraz - VIKTORIA, s
miestom podnikania: Tržná 1491/6, 075 01 Trebišov, IČO: 40953939, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie
povinnosti uloženej súdom správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn.
správcu: S1360 takto
rozhodol

Ukladá správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360
poriadkovú pokutu vo výške 250,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.4.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K018705
Spisová značka: 26OdK/307/2018

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Száraz, narodený:
10.02.1966, bytom: Wuppertálska 1701/61, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Száraz VIKTORIA, s miestom podnikania: Tržná 1491/6, 075 01 Trebišov, IČO: 40953939, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie: Kukučínova 14, 040 01
Košice, zn. správcu: S1561.
III.
Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto
uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o
všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o
každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to v troch vyhotoveniach.
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) (ust. § 363 CSP).
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo
ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 20.4.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K018706
Spisová značka: 26OdK/433/2018
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľudmila Pastorová, narodená: 29.03.1983,
bytom: Nižný Čaj 44, 044 16 Bohdanovce, o uložení poriadkovej pokuty za nesplnenie povinnosti uloženej súdom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360 takto
rozhodol

Ukladá správcovi: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu: S1360
poriadkovú pokutu vo výške 250,- EUR, ktorú je povinný zaplatiť do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia na
účet Okresného súdu Košice I.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 20.4.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K018707
Spisová značka: 26OdK/433/2018

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľudmila Pastorová, narodená:
29.03.1983, bytom: Nižný Čaj 44, 044 16 Bohdanovce, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Ján Bodnár, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1714.
III.
Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto
uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o
všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o
každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Jaroslav Stojka, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S1360 ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to v troch vyhotoveniach.
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) (ust. § 363 CSP).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
odvolania (ust. § 364 CSP).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo
ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (ust. § 365 ods.
1 CSP).
Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu
prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv
na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP).
Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania
(ust. § 365 ods. 3 CSP).

Okresný súd Košice I dňa 20.4.2021
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K018708
Spisová značka: 30OdK/69/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa- dlžníka: Maroš Fajner, narodený: 01.06.1994, bytom: Kyjevská 3878/
7, 071 01 Michalovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Maroš Fajner, narodený: 01.06.1994, bytom:
7, 071 01 Michalovce.

Kyjevská 3878/

II.
Zbavuje dlžníka: Maroš Fajner, narodený: 01.06.1994, bytom: Kyjevská 3878/ 7, 071 01 Michalovce,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01
Košice- Juh, zn. správcu: S937.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040
01 Košice- Juh, zn. správcu: S937; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-207/2021 na účet správcu
podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice- Juh, zn. správcu: S937; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví a ak už rozhodol o
oddlžení, rozhodne aj o zrušení oddlženia. Voči tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie (§ 171c ods. 2 ZKR).
Rozhodnutie o zrušení oddlženia po nadobudnutí právoplatnosti súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku (§
171d ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b) (§ 167e ods. 1 ZKR).
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR).
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
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7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR) (§ 166b
ods. 1 a 2 ZKR).
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR).
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR).
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2
ZKR).

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

14

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR).
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§
29 ods. 1 ZKR).
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
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24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník (§ 167l ods. 4 ZKR).
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane (§ 167l ods. 5 ZKR).
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané (§
167l ods. 6 ZKR).
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 20.4.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K018709
Spisová značka: 30OdS/1/2021
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: Marek Grivalský, narodený: 12.07.1973, bytom:
Trhovisko 824/ 25, 053 04 Spišské Podhradie, právne zastúpený: JUDr. Ján Slovinský, advokát, so sídlom:
Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50 525 158, o návrhu na určenie splátkového kalendára
takto
rozhodol
I. P o s k y t u j e ochranu dlžníkovi: Marek Grivalský, narodený: 12.07.1973, bytom: Trhovisko 824/ 25, 053 04
Spišské Podhradie pred veriteľmi.
II. U s t a n o v u je správcu podstaty: Ing. Kristián Sušina , PhD., so sídlom kancelárie: Garbiarska 5, 040 01
Košice, zn. správcu: S1339.
III. Konanie o určenie splátkového kalendára u z n á va za hlavné insolvenčné konanie.
IV. U k l a d á 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.
V. 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.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konania za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach, a to
písomne v troch vyhotoveniach. (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania (§ 127 ods. 1 a 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. 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 ZKR).
3. 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 ZKR).
4. Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZKR).
5. 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 ZKR).
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR).
7. Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh,
súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR).
8. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. (§ 171c
ods. 2 ZKR).
9. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 zákona č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 20.4.2021
JUDr. Pavel Varga, sudca
K018710
Spisová značka: 31OdK/44/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ingrid Nemčeková, nar. 16.05.1970, bytom Potravinárska
1073/17, 949 01 Nitra, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Nitre, so sídlom Štúrova 22, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Ingrid Nemčeková, nar. 16.05.1970, bytom Potravinárska
1073/17, 949 01 Nitra.
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.
S1182.

Ustanovuje správcu Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, zn. správcu:

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 12.04.2021 vedený pod položkou registra D14 272/2021, 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 19.4.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K018711
Spisová značka: 31OdK/45/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Vladimír Plachý, nar. 03.09.1961, bytom 956 22 Prašice,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP
v Nitre, so sídlom Štúrova 22, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol

I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Vladimír Plachý, nar. 03.09.1961, bytom 956 22 Prašice.

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. Ing. Michaela Vadkerti, so sídlom kancelárie Hlavné námestie 831/9, 940 02
Nové Zámky, zn. správcu: S1932.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 12.04.2021 vedený pod položkou registra D14 266/2021, 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
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
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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 19.4.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K018712
Spisová značka: 31OdK/46/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Katarína Bertová, nar. 09.11.1970, bytom 936 01 Šahy,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP
v Nitre, so sídlom Štúrova 22, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Katarína Bertová, nar. 09.11.1970, bytom 936 01 Šahy.

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. Barbora Gašparovičová, so sídlom kancelárie Štúrova 22, 949 01 Nitra, zn.
správcu: S1986.
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
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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 12.04.2021 vedený pod položkou registra D14 283/2021, 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,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

23

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

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.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 19.4.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K018713
Spisová značka: 31OdK/47/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Katarína Machúčová, nar. 12.04.1989, bytom Štúrova
1419/41, 949 01 Nitra, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Nitre, so sídlom Štúrova 22, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Katarína Machúčová, nar. 12.04.1989, bytom Štúrova 1419/41,
949 01 Nitra.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Ing. Radoslava Kovácsová, so sídlom kancelárie Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky,
zn. správcu: S1860.
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 12.04.2021 vedený pod položkou registra D14 257/2021, 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
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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
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
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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 19.4.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K018714
Spisová značka: 31OdK/48/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Roman Drahoš, nar. 31.10.1966, bytom Za Humnami
253/13, 951 61 Čifáre, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Roman Drahoš, s miestom podnikania Za
Humnami 253/13, 951 61 Čifáre, IČO: 41 058 950, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, so sídlom Štúrova 22, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Roman Drahoš, nar. 31.10.1966, bytom Za Humnami 253/13,
951 61 Čifáre, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Roman Drahoš, s miestom podnikania Za
Humnami 253/13, 951 61 Čifáre, IČO: 41 058 950.
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
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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 12.04.2021 vedený pod položkou registra D14 275/2021, 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
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.
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 19.4.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K018715
Spisová značka: 31OdK/49/2021
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Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Judita Mikolaiová, nar. 22.08.1988, bytom Holiare 63, 946
16 Holiare, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Judita Mikolaiová, s miestom podnikania Holiare 63,
946 16 Holiare, IČO: 50 518 712, 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 : Judita Mikolaiová, nar. 22.08.1988, bytom Holiare 63, 946 16
Holiare, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Judita Mikolaiová, s miestom podnikania Holiare 63, 946
16 Holiare, IČO: 50 518 712.
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. JUDr. Petra Štofková, so sídlom kancelárie Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky,
zn. správcu: S1225.
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 12.04.2021 vedený pod položkou registra D14 277/2021, 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
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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
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.
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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 19.4.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K018716
Spisová značka: 31OdK/50/2021
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Henrieta Vörösová, nar. 31.07.1969, bytom M. R. Štefánika
4191/53, 940 65 Nové Zámky, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Henrieta Vörösová LOCKing, s
miestom podnikania M. R. Štefánika 4191/53, 940 65 Nové Zámky, IČO: 46 056 386, 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 : Henrieta Vörösová, nar. 31.07.1969, bytom M. R. Štefánika
4191/53, 940 65 Nové Zámky, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Henrieta Vörösová LOCKing, s
miestom podnikania M. R. Štefánika 4191/53, 940 65 Nové Zámky, IČO: 46 056 386.
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. Zuzana Szabóová, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky,
zn. správcu: S1525.
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
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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 12.04.2021 vedený pod položkou registra D14 281/2021, 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
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,
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d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
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 19.4.2021
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K018717
Spisová značka: 2K/7/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: A.D.S., s.r.o. v konkurze, so
sídlom 140 Brestov 082 05, IČO: 31 712 703, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol

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

34

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

I.
konkurz na majetok úpadcu A.D.S., s.r.o. v konkurze, so sídlom 140 Brestov 082 05, IČO: 31 712 703
pre nedostatok majetku z r u š u j e,
II.
priznáva správcovi konkurznej podstaty JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské
námestie 3, 058 01 Poprad za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov odmenu určenú ako percento z
výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu a to vo výške 1.180,45 Eur.
Poučenie:
Proti výroku I. tohto uznesenia možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach. Proti výroku II. nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) 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).
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Právoplatnosť uznesenia o zrušení konkurzu súd oznámi v Obchodnom vestníku. Zverejnením oznámenia zanikajú
účinky konkurzu podľa § 44 ods. 1, 3, 5, a 6, § 46 až 51, § 53 až 56 a funkcia veriteľského výboru, ak bol ustanovený.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

Okresný súd Prešov dňa 20.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K018718
Spisová značka: 2K/1/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: INGBC, s. r. o., so sídlom Športová 2/7193, Prešov 080
01, IČO: 51 198 1269, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka: INGBC, s. r. o., so sídlom Športová 2/7193, Prešov 080 01, IČO:
51 198 1269 zastavuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka do 15 dní odo dňa jeho doručenia
prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) 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 19.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K018719
Spisová značka: 2K/16/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: CONTY, s.r.o. v konkurze, so
sídlom Sabinovská 7/5050, Prešov 080 01, IČO: 45 432 244, správcom ktorého je: Mgr. Veronika Vargová, so sídlom
kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, o paušálnej odmene správcu za výkon jeho funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov, takto
rozhodol
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priznáva správcovi konkurznej podstaty Mgr. Veronika Vargová, so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra,
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 20.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K018720
Spisová značka: 2K/18/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: S.O.A., s.r.o. Kračúnovce v likvidácii, so sídlom 97
Kračúnovce 087 01, IČO: 31 722 539, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, o odmene predbežného
správcu, takto
rozhodol
priznáva I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865
265, za výkon funkcie predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 1.500,- Eur, ktorá mu bude po právoplatnosti
tohto uznesenia vyplatená z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa
25.11.2020 na účet tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 25/2020.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 ods. 1 zákona č. 160/2016 Z. z. Civilný sporový poriadok, v odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 20.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K018721
Spisová značka: 2K/21/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: M.I.S. Vranov nad Topľou s.r.o. v likvidácii, so sídlom
Topľanská 1800/1A, Vranov nad Topľou 093 01, IČO: 36 476 323, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, o odmene predbežného správcu, takto
rozhodol
priznáva JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Weberova 2, 080 01 Prešov, IČO: 516 389 32, za výkon funkcie
predbežného správcu paušálnu odmenu vo výške 1.500,- Eur, ktorá mu bude po právoplatnosti tohto uznesenia
vyplatená z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zloženého dňa 02.12.2020 na účet
tunajšieho súdu pod D 19 Preddavky na predbežného správcu položka 29/2020.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
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Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 ods. 1 zákona č. 160/2016 Z. z. Civilný sporový poriadok, v odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa
rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 20.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K018722
Spisová značka: 2K/22/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ASRA, spol. s r.o., so sídlom Nádražná 28, Ivanka pri
Dunaji 900 28, IČO: 35 694 009, právne zastúpený: SCHWARZ advokáti s. r. o., so sídlom Podbrezovská 40,
Bratislava - Rača 831 06, IČO: 36 858 285, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: CO.BE.R. spol. s
r.o. v likvidácii, so sídlom Peterská 15199/20, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03, IČO: 31 704 166, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: CO.BE.R. spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Peterská 15199/20,
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03, IČO: 31 704 166,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov,

III.
u k l a d á 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 54nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní(prepracované znenie),
IV.
z a č í n a 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),IV. 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 54nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo
dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní(prepracované znenie),
V.
v y z ý v a 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; v jednom rovnopise na Okresnom
súde Prešov k sp. zn. 2K/22/2020. 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“/). 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. 4ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný
na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka", § 28 ods. 5 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 (§ 28 ods. 7 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko 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, 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, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky
zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
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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. Celková suma pohľadávky sa v
prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou. 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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. 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 ZKR). Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods.2
ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastávajú zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. 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 zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa
považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR ods. 9).
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 veta druhá a tretia ZKR).
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K018723
Spisová značka: 2OdK/50/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Malej, nar. 28.12.1994, trvale bytom 066 01 Myslina
167, 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: Peter Malej, nar. 28.12.1994, trvale bytom 066 01 Myslina 167,
II.

ustanovuje správcu: Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
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VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Ivan Mazanec, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 12.04.2021 pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 237/2021.
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.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
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f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K018724
Spisová značka: 2OdK/52/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Husár, nar. 07.04.1976, trvale bytom 082 63
Jarovnice 106, 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: Miroslav Husár, nar. 07.04.1976, trvale bytom 082 63 Jarovnice
106,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa,

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
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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. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 12.04.2021 pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 227/2021.
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.
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
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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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K018725
Spisová značka: 5OdK/73/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dominik Micheľ, nar. 08.06.1991, trvale bytom 086 42
Hertník 33 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
33,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dominik Micheľ, nar. 08.06.1991, trvale bytom 086 42 Hertník

II.
ustanovuje správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova
2766/9, 080 01 Prešov, IČO: 47 166 142,
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.
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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:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, IČO: 47
166 142 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod
D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 230/2021.

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.
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,
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k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K018726
Spisová značka: 5OdK/74/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mariana Bužová, nar. 11.12.1981, trvale bytom 094 35
Hlinné 248 zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
248,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mariana Bužová, nar. 11.12.1981, trvale bytom 094 35 Hlinné

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov,

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
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IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
234/2021.
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.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K018727
Spisová značka: 5OdK/75/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rastislav Hricko, nar. 28.04.1991, trvale bytom Gorkého
469/3, 068 01 Medzilaborce zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01
Svidník o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Rastislav Hricko, nar. 28.04.1991, trvale bytom Gorkého 469/3,
068 01 Medzilaborce,
II.
01 Svidník,

ustanovuje správcu: JUDr. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089

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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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. Marta Maruniaková, so sídlom kancelárie Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 229/2021.
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.
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.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K018728
Spisová značka: 5OdK/76/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Bilý, nar. 12.03.1963, trvale bytom 086 04 Kurov 164
zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Bilý, nar. 12.03.1963, trvale bytom 086 04 Kurov 164,

II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
231/2021.
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.
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,
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k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K018729
Spisová značka: 5OdK/77/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Kvetoslava Jarková, nar. 04.01.1958, trvale bytom 093 01
Čičava 214 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: Kvetoslava Jarková, nar. 04.01.1958, trvale bytom 093 01
Čičava 214,
II.
Humenné,

ustanovuje správcu: JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01

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

u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
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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. Jana Čepčeková, 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 232/2021.
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.
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,
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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.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K018730
Spisová značka: 5OdK/78/2021
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Juraj Husák, nar. 15.12.1972, trvale bytom 094 31
Ďurďoš 15 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: Juraj Husák, nar. 15.12.1972, trvale bytom 094 31 Ďurďoš 15,

II.

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

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
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.
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IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 238/2021.
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.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
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preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 20.4.2021
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K018731
Spisová značka: 26OdK/46/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Vyskoč, narodený 14.02.1981, trvale bytom Gen. L.
Svobodu 1935/7, 927 05 Šaľa, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štúrova 22, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef Vyskoč, narodený 14.02.1981, trvale bytom Gen. L.
Svobodu 1935/7, 927 05 Šaľa.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Tibor Timár, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 37 514
377, značka správcu: S1526.
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. 25/2017Z.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.

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

54

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

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
12.04.2021, vedený pod položkou registra 125/2021, 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
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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 20.04.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K018732
Spisová značka: 26OdK/47/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Július Csiffári, narodený 15.10.1973, trvale bytom 925 41
Kráľov Brod 256, podnikajúceho pod obchodným menom Július Csiffári, IČO: 37 230 913, s miestom podnikania
Kráľov Brod 256, 925 41 Kráľov Brod, 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: Július Csiffári, narodený 15.10.1973, trvale bytom 925 41 Kráľov
Brod 256.
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
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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
12.04.2021, vedený pod položkou registra 130/2021, 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
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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 20.04.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K018733
Spisová značka: 26OdK/48/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Toráč, narodený 08.05.1982, trvale bytom 917 01
Trnava, 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: Jozef Toráč, narodený 08.05.1982, trvale bytom 917 01 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. et. Mgr. Radoslav Baran, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO:
51 222 957, značka správcu: S1869.
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
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správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
14.04.2021, vedený pod položkou registra 133/2021, 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
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 20.04.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K018734
Spisová značka: 26OdK/49/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rudolf Strnád, narodený 19.12.1959, trvale bytom 908 79
Borský Svätý Jur 753, podnikajúceho pod obchodným menom Rudolf Strnád, IČO: 37 126 628, s miestom podnikania
908 79 Borský Svätý Jur 753, 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: Rudolf Strnád, narodený 19.12.1959, trvale bytom 908 79
Borský Svätý Jur 753.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
14.04.2021, vedený pod položkou registra 140/2021, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 20.04.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K018735
Spisová značka: 26OdK/50/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martina Biharyová, narodená 02.01.1973, trvale bytom
925 02 Dolné Saliby 642, podnikajúceho pod obchodným menom Martina Biharyová, IČO: 51 991 314, s miestom
podnikania Mierová 1436/41, 924 01 Galanta, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 21.12.2019,
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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: Martina Biharyová, narodená 02.01.1973, trvale bytom 925 02
Dolné Saliby 642.
II.
Ustanovuje správcu: UBC 2020, k.s., so sídlom kancelárie Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, IČO: 53
151 135, značka správcu: S2009.
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
14.04.2021, vedený pod položkou registra 136/2021, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

68

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 20.04.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K018736
Spisová značka: 26OdK/51/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Katarína Némethová, narodená 26.07.1974, trvale bytom
Komárňanská 204/110, 932 01 Veľký Meder, podnikajúceho pod obchodným menom Katarína Némethová - CLEAN
TEAM, IČO: 37 493 167, s miestom podnikania Komárňanská 204/110, 932 01 Veľký Meder, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 18.12.2013, 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: Katarína Némethová, narodená 26.07.1974, trvale bytom
Komárňanská 204/110, 932 01 Veľký Meder.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Lucia Sandtner, PhD., so sídlom kancelárie Sadová 3/A, 905 01 Senica, IČO:
37 172 433, značka správcu: S1529.
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.
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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
14.04.2021, vedený pod položkou registra 143/2021, 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
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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.
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
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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 20.04.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K018737
Spisová značka: 2OdK/17/2021

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Branislav Papcun, nar. 28.04.1983, trvale bytom Daniela
Michaelliho 3934/1 , 036 01 Martin, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Branislav Papcun, nar. 28.04.1983, trvale bytom Daniela
Michaelliho 3934/1 , 036 01 Martin.
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II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica,
značka správcu: S1641.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
12.04.2021 vedený pod položkou registra 135/2021, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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,
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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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 19.4.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K018738
Spisová značka: 2OdK/154/2020

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Milan Kubaľa, nar. 08.05.1969, trvale
bytom 149 Bystrička, 038 04 Bystrička, správcom ktorého je JUDr. Peter Vachan, so sídlom kancelárie Pavla
Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1757, takto
rozhodol
I.
Odvoláva z funkcie správcu JUDr. Peter Vachan, so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01
Žilina, značka správcu: S 1757.
II.
Ustanovuje správcu: Insolvency services, k. s., so sídlom kancelárie
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 972 596.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi súčinnosť a odovzdať mu
správcovský spis.
IV.

Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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tohto uznesenia v Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Insolvency services, k. s., so
sídlom kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 50 972 596.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia 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.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Za deň doručenia tohto
uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby
doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 20.4.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K018739
Spisová značka: 2OdK/19/2021

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Maťko, nar. 19.12.1970, trvale bytom 026 01 Dolný
Kubín, korešpondenčná adresa: M.R. Štefánika 1850/50, 026 01 Dolný Kubín, do 02.12.2005 podnikajúci pod
obchodným menom: Dušan Maťko, s miestom podnikania Chočská 1523/2, 02601 Dolný Kubín, IČO 40166902,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Tvrdošín, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Kubín.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dušan Maťko, nar. 19.12.1970, trvale bytom 026 01 Dolný

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026 01 Dolný
Kubín, značka správcu: S672.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
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VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
14.04.2021 vedený pod položkou registra 144/2021, 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).
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

80

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

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

Okresný súd Žilina dňa 19.4.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K018740
Spisová značka: 1OdK/250/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Marián Mach, nar. 02.05.1957, bytom
Komenského 2195/43, 010 01 Žilina,, správcom ktorého je JUDr. Peter Vachan, so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa
1191/5, 010 01 Žilina, značka správcu: S 1757, takto
rozhodol

I. Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Peter Vachan, so sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina,
značka správcu: S 1757.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie Hurbanova 243/1, 014 01 Bytča,
značka správcu S1973.
III. Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol
riadne ujať výkonu svojej funkcie a odovzdať mu správcovský spis.
IV. Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
prihlasovali u novoustanoveného správcu: Mgr. Mária Kadáková, so sídlom kancelárie Hurbanova 243/1, 014 01
Bytča, značka správcu S1973.
V. Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250,- eur na účet ustanoveného správcu
v lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Za deň doručenia tohto
uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby
doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 19.4.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
K018741
Spisová značka: 1OdK/14/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Škulec, nar. 14.12.1984, trvale bytom Západ
1140/23, 028 01 Trstená, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, inak podnikajúci pod obchodným
menom Roman Škulec, s miestom podnikania Západ 1140/23, 028 01 Trstená, IČO: 43 083 455, zastúpeného:
Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Tvrdošín,
Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
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rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Škulec, nar. 14.12.1984, trvale bytom Západ 1140/23,
028 01 Trstená.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie Budovateľská 516/2, 038 53
Turany, značka správcu: S533.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
08.04.2021 vedený pod položkou registra 124/2021, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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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
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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 16.4.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K018742
Spisová značka: 1OdK/18/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Richard Farkaš, nar. 29.09.1988, trvale bytom mesto Žilina,
011 31 Žilina, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Richard Farkaš, nar. 29.09.1988, trvale bytom mesto Žilina,
011 31 Žilina.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová, so sídlom kancelárie Predmestská 8537/2B, 010
01 Žilina, značka správcu: S1446.
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III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
spôsobom podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Žilina dňa
12.04.2021 vedený pod položkou registra 132/2021, 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,
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ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
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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
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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 19.4.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
K018743
Spisová značka: 1OdK/19/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alojz Vadkerti, nar. 30.08.1965, trvale bytom obec
Turčianske Kľačany, 038 61 Turčianske Kľačany, do dňa 31.12.2020 podnikajúci pod obchodným menom Alojz
Vadkerti, s miestom podnikania Budín 1121, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 53 014 863, zastúpeného: Centrom právnej
pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01
Žilina, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alojz Vadkerti, nar. 30.08.1965, trvale bytom obec Turčianske
Kľačany, 038 61 Turčianske Kľačany.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Lena Mišalová, so sídlom kancelárie Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín,
značka správcu: S1990.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
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správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 412/2020 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka 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
12.04.2021 vedený pod položkou registra 137/2021, 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
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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 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 19.4.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
K018744
Spisová značka: 1OdK/20/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniel Sagan, nar. 25.05.1975, trvale bytom mesto Žilina,
010 01 Žilina, korešpondenčná adresa: Brodno 136, 010 14 Žilina, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom
Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina, o oddlžení
dlžníka konkurzom, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daniel Sagan, nar. 25.05.1975, trvale bytom mesto Žilina,
010 01 Žilina.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Richard Koiš, MBA, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, značka správcu: S1300.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
14.04.2021 vedený pod položkou registra 141/2021, 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
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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
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
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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
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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 19.4.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudkyňa
K018745
Spisová značka: 3K/6/2007

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: FOTOMONOS s.r.o., so sídlom
Národná 1628/23, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 786, správcom ktorého je Ing. Tibor Bátory, so sídlom kancelárie
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku, takto
rozhodol

Zrušuje
konkurz na majetok úpadcu: FOTOMONOS s.r.o., so sídlom Národná 1628/23, 010 01
Žilina, IČO: 36 391 786, po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, v potrebnom
počte vyhotovení, prostredníctvom Okresného súdu Žilina ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici. Za deň doručenia
sa považuje nasledujúci deň po zverejnení tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, bez ohľadu na iné spôsoby jeho
doručenia.
Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje, podpis, spisová značka) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
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Okresný súd Žilina dňa 12.4.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K018746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šteflovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stupava -, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/29/2021 S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/29/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Forgáč, správca dlžníka: Ján Šteflovič, dátum narodenia: 04.11.1952, trvalý pobyt: 900 31
Stupava, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške 350,- EUR na účet č. 4018701364/7500 vedený v Československá obchodná banka, a.s., variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý
zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Peter Forgáč, správca

K018747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Repková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierové námestie 8, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/242/2020 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/242/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania
JUDr. Mária Veterníková, správca so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn. správcu S1192,
vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka Jana
Repková, nar. 20.02.1979, trvale bytom Mestský úrad Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec.
Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený dňa 13.01.2021 v Obchodnom vestníku č. 7/2021, pod položkou:
K001581.
Majetok sa speňažuje v ponukovom konaní v zmysle 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”).
Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je nižšie uvedený majetok:
Hnuteľná vec: Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo ŠKODA FABIA; farba: červená; rok výroby: 2007;
VIN: TMBDW16Y284014585; evid. číslo: SC314BS; stav: primerane opotrebované; spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/1; súpisová hodnota majetku: 1000 EUR.
Podmienky ponukového konania

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi na adresu: JUDr. Mária Veterníková, správca, Svätoplukova 31,
821 08 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením “32OdK/242/2020 – Ponukové konanie – auto – II.
kolo – NEOTVÁRAŤ”. Obálka musí byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie.
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr
v posledný deň lehoty do 12.00 h. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca
môže predložiť len jednu ponuku. Ponuku, ktorá bola doručená správcovi nemožno dodatočne dopĺňať ani meniť.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK68 0200 0000 0013 6690 2353. Pre identifikáciu
záujemcu pri platbe na bankový účet uveďte do poznámky označenie záujemcu a značku: 32OdK/242/2020.
Ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh
ceny predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa
priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne
overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho
preukazu alebo cestovného pasu. Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie celej ponúknutej
kúpnej ceny na uvedený účet správcu, číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak záujemca nebude úspešný, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového
konania vyhláseného správcom, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely verejného ponukového
konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
Vyhodnotenie ponúk
Správca vyhodnotí ponukové konanie v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty, na doručovanie ponúk.
Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania a
zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet ponuky, minimálne však vo výške 50% súpisovej hodnoty
uvedenej v súpise všeobecnej podstaty.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena je neprimerane
nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v ustanovení § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do
desiatich dní od skončenia ponukového konania.
Bližšie informácie možno
judr.veternikova@gmail.com.

získať

telefonicky

na

čísle

0918804193

alebo

e-mailom

na

JUDr. Mária Veterníková, správca

K018748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Rozputinský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šancová 3568/63, 821 08 Bratislava - Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/103/2020 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/103/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania
JUDr. Mária Veterníková, správca so sídlom kancelárie Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, zn. správcu S1192,
vyhlasuje II. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka Ondrej Rozputinský, nar. 28.12.1973, trvale
bytom Šancová 3568/63, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, zapísaného do oddelnej podstaty Zabezpečeného
veriteľa zverejneného v Obchodnom vestníku č. 67/2021 dňa 09.04.2021 pod položkou K016138.
Majetok sa speňažuje v ponukovom konaní v zmysle ust. § 167p v spojení s § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
“ZKR”).
Predmet speňaženia
Predmetom speňaženia v ponukovom konaní je:
Pozemok: Druh pozemku: Trvalý trávnatý porast; výmera: 306 m²; obec: Dobrohošť; štát: SR; názov katastrálneho
územia: Dobrohošť; číslo LV: 672; parcela registra „E“; parcelné číslo: 514/3; spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/108; súpisová hodnota majetku: 1,- EURO.
Pozemok: Druh pozemku: Orná pôda; výmera: 8854 m²; obec: Dobrohošť; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Dobrohošť; číslo LV: 672; parcela registra „E“; parcelné číslo: 515/3; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/108;
súpisová hodnota majetku: 100,- EUR.
Pozemok: Druh pozemku: Orná pôda; výmera: 13747 m²; obec: Kalinkovo; štát: SR; názov katastrálneho územia:
Kalinkovo; číslo LV: 640; parcela registra „E“; parcelné číslo: 390; spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/18; súpisová
hodnota majetku: 600,- EUR.
Podmienky ponukového konania
Ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi na adresu: JUDr. Mária Veterníková, správca, Svätoplukova 31,
821 08 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením “4OdK/103/2020 – Ponukové konanie – 2. kolo –
NEOTVÁRAŤ”. Obálka musí byť z druhej strany zapečatená alebo podpísaná cez prelepenie.
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Záväzná ponuka musí byť doručená do kancelárie správcu najneskôr
v posledný deň lehoty do 12.00 h. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca
môže predložiť len jednu ponuku. Ponuku, ktorá bola doručená správcovi nemožno dodatočne dopĺňať ani meniť.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK68 0200 0000 0013 6690 2353. Pre identifikáciu
záujemcu pri platbe na bankový účet uveďte do poznámky označenie záujemcu a značku: 4OdK/103/2020.
Ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, návrh
ceny predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, v prípade právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa
priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne
overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho
preukazu alebo cestovného pasu. Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie celej ponúknutej
kúpnej ceny na uvedený účet správcu, číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak záujemca nebude úspešný, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového
konania vyhláseného správcom, súhlas so spracovaním osobných údajov na účely verejného ponukového
konania. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
Vyhodnotenie ponúk
Správca vyhodnotí ponukové konanie v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty, na doručovanie ponúk.
Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania a
zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet ponuky, minimálne však vo výške 50% súpisovej hodnoty
uvedenej v súpise všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, ak aj najvyššia ponúknutá cena je neprimerane
nízka vzhľadom na obvyklé ceny za podobný majetok.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v ustanovení § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do
desiatich dní od skončenia ponukového konania.
Bližšie informácie možno
judr.veternikova@gmail.com.

získať

telefonicky

na

čísle

0918804193

alebo

e-mailom

na

adrese:

JUDr. Mária Veterníková, správca

K018749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GEOINFOS s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 109/B, 831 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 371 400
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/29/2020 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/29/2020
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty:
Zabezpečený
veriteľ:
Zabezpečená
pohľadávka
(právny dôvod):
Zabezpečená
pohľadávka
(celková suma):

Thorpe recovery, družstvo
Stráž 8419, Zvolen, IČO: 46662324
Zabezpečené pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 3

2 666 152,42 EUR

Pohľadávka zo Zmluvy o úvere je zabezpečená záložným právom v prvom rade, zriadeným Zmluvou o zriadení
záložného práva k nehnuteľnostiam č. 4500U06102/N01 zo dňa 21.07.2006 uzavretou medzi Pôvodným veriteľom a
Zabezpečovacie
spoločnosťou BCI Kontakt, s.r.o., so sídlom Skácelova 1253/2a, Královo Pole, 61200 Brno, Česká republika, IČO: 256
právo
(právny
47 890, zapísanou v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel: C, vložka č. 37149, ako záložcom. Na základe
dôvod):
kúpnej zmluvy uzavretej medzi úpadcom ako kupujúcim a spoločnosťou BCI Kontakt, s.r.o. ako predávajúcim, na
základe ktorej bol povolený vklad výlučného vlastníckeho práva k zálohu do katastra nehnuteľností pod č. V 1316/2006
dňa 12.09.2006 v prospech úpadcu, došlo aj k zmene v osobe záložcu, ktorým sa stal úpadca.
Zabezpečovacie
právo
(dátum 31.07.2006
vzniku):
Zabezpečovacie
Prvé
právo (poradie):

Nehnuteľnosti (pozemky)
Deň
p.č. majetku
súpisu
1

zápisu
Dôvod
zapísania
do
Druh pozemku
majetku do súpisu

21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

Výmera v Kat. územie obec
m2
štát

Číslo
listu
Parcela č.
vlastníctva

Ústie
nad
Priehradou, Trstená, 2280

zastavaná plocha
149
a nádvorie

Spoluvl.
podiel
Úpadcu

Reg. C KN
1/1
199/2
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a nádvorie

2

21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
331
a nádvorie

3

21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
674
a nádvorie

4

21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
217
a nádvorie

5

21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
98
a nádvorie

6

21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
1014
a nádvorie

7

21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
168
a nádvorie

8

21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
686
a nádvorie

9

21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
388
a nádvorie

10 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
33
a nádvorie

11 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
2313
a nádvorie

12 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
566
a nádvorie

13 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
420
a nádvorie

14 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
492
a nádvorie

15 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
48
a nádvorie

16 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
804
a nádvorie

17 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
2051
a nádvorie

18 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
852
a nádvorie

19 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
1612
a nádvorie

20 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
119
a nádvorie

21 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
17
a nádvorie

22 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

zastavaná plocha
109
a nádvorie

SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR
Ústie
Priehradou,
SR

Deň vydania: 26.04.2021
199/2

nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280
nad
Trstená, 2280

Reg. C KN
1/1
199/ 26
Reg. C KN
1/1
199/ 29
Reg. C KN
1/1
199/ 30
Reg. C KN
1/1
199/ 31
Reg. C KN
1/1
199/ 32
Reg. C KN
1/1
199/ 33
Reg. C KN
1/1
199/ 34
Reg. C KN
1/1
199/ 35
Reg. C KN
1/1
199/ 37
Reg. C KN
1/1
199/ 38
Reg. C KN
1/1
199/ 40
Reg. C KN
1/1
199/ 41
Reg. C KN
1/1
199/ 42
Reg. C KN
1/1
199/ 43
Reg. C KN
1/1
199/ 48
Reg. C KN
1/1
199/ 50
Reg. C KN
1/1
199/ 54
Reg. C KN
1/1
199/ 55
Reg. C KN
1/1
199/219
Reg. C KN
1/1
199/220
Reg. C KN
1/1
199/305

Nehnuteľnosti (stavby)
Deň
p.č. majetku
súpisu

zápisu
Dôvod zapísania
do
Popis
majetku do súpisu

ulica
orientačné
číslo

Kat. územie obec Číslo
listu Súpisné
štát
vlastníctva
číslo
Ústie

Číslo
parcely

Spoluvl.
podiel
Úpadcu

nad
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23 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

Chata

neuvedené

24 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

Hotel
Altis

Neuvedené

25 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

Hotel
Altis

Neuvedené

26 21.04.2021

§67 ods. 1 a) ZKR

Hotel
Altis

Neuvedené

Priehradou,
Trstená, SR
Ústie
Priehradou,
Trstená, SR
Ústie
Priehradou,
Trstená, SR
Ústie
Priehradou,
Trstená, SR

Deň vydania: 26.04.2021

2280

611

199/31

1/1

2280

612

199/32

1/1

2280

612

199/33

1/1

2280

612

199/35

1/1

nad

nad

nad

Súpisová hodnota vyššie uvedených pozemkov a stavieb: 6 155 000,- EUR
V Bratislave, dňa 21.04.2021
Správca konkurznej podstaty úpadcu GEOINFOS s.r.o.
Pospíšil & Partners, k.s., JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár

K018750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duda Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karola Adlera 1939 / 30, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1966
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/166/2020 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/166/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KRIVANKON, k.s., správca úpadcu Vladimír Duda, nar. 26.10.1966, K. Adlera 1939/6, 841 02 Bratislava,
33OdK/166/2020 počas svojej funkcie správca preskúmal pomery dlžníka zo zoznamu majetku priloženého k
návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 27.11.2020, vyjadrenia dlžníka zo dňa 14.10.2020 ako i zo zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR. Na základe týchto skutočnosti, následne ako správca zistil podľa
§ 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Vladimír Duda, nar. 26.10.1966, K.
Adlera 1939/6, 841 02 Bratislava, 33OdK/166/2020 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Vladimír Duda, nar. 26.10.1966, K. Adlera
1939/6, 841 02 Bratislava, 33OdK/166/2020 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

V Bratislave, dňa 21.04.2021
KRIVANKON, k.s.
Správca S 1704
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K018751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Šteflovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stupava -, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/29/2021 S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/29/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Forgáč, správca dlžníka: Ján Šteflovič, dátum narodenia: 04.11.1952, trvalý pobyt: t. 900 31
Stupava, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Zámocká
14, 811 01 Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 hod. do 15:00 hod. Termín si možno
dohodnúť na tel. č.: 0903 523 783 alebo prostredníctvom mailu: peter.forgac@noskopartners.eu
Mgr. Peter Forgáč, správca

K018752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šteflovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stupava -, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Forgáč
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/29/2021 S1652
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/29/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th
May 2000.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: Ján Šteflovič,
dátum narodenia: 04.11.1952, trvalý pobyt: 900 31 Stupava, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“) Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, číslo konania: 27OdK/29/2021 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Ján Šteflovič, born 4th of November 1952, 900 31 Stupava, Slovak Republic (hereinafter
only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I
No.27OdK/29/2021 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 19.04.2021.
Dňom 20.04.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Report (Bulletin) on 19th of April
2021. Bankruptcy was declared on 20th of April 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 dlžníkom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na dlžníka začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Peter Forgáč – správca, so sídlom Zámocká 14,
811 01 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee – Mgr. Peter Forgáč – the trustee, Zámocká
14, 811 01 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in
the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti , inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky,
f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú
povinný v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedenie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee. The registration has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking
of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has
to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be registered in EURO. Documents prooving the information provided in the registration form have to be
enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the
Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a
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non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom
tlačive, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú obsahovať znalecký posudok (nepeňažné
pohľadávky) sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or not contain an expert opinion (non-financial claim) not be considered as
claims in the bankruptcy. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to ammend or to
correct the incorect or the incomplete registration.
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie
prihlášok a vzory iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I zo dňa 07.04.2021, č. k. 27OdK/29/2021 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 19.04.2021,
dňom 20.04.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ján Šteflovič, dátum narodenia: 04.01.1952,
trvalý pobyt: 900 31Stupava. V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných
veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi na adresu: Mgr. Peter Forgáč – správca, so sídlom Zámocká 14, 811 01 Bratislava, Slovenská
republika k číslu konania 27OdK/29/2021. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže
prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa
ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ
prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať
nasledovné údaje: i. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné
identifikačné číslo a bankové údaje zahraničného veriteľa; ii. suma pohľadávky s uvedením istiny a
prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum jej splatnosti, ak je odlišný; iii. ak
je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý
sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku; iv. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých
pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto nákladov a súvisiace údaje; v. povaha
pohľadávky; vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho; vii.
skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a viii. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných
pohľadávok existujúcich k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená
čistá výsledná suma po započítaní. K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

110

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. Pohľadávky možno
prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s právom nakladať
s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v ktorom sa
začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v
jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.

Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I
am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Bratislava I from 7th of April 2020, file
No. : 27OdK/29/2021. This resolution of the District Court in Bratislava I was published in the Commercial Report
(Bulletin) on 19th of April 2021. Bankruptcy was declared on 20th of April 2021. The bankruptcy was declared on
the estate of Ján Šteflovič, born: 4th of November 1952, 900 31 Stupava, Slovak Republic. According to the
Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the mgr. Peter Forgáč – správca,
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, Slovak Republic to the file No. 27OdK/29/2021. According to the article 55 of the
Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in
accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of
the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates
below: i. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor; ii. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the
date on which it arose and the date on which it became due, if different; iii. if interest is claimed, the interest rate,
whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time for which the interest is claimed and the
capitalised amount of interest; iv. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are
claimed, the amount and the details of those costs; v. the nature of the claim; vi. whether any preferential creditor
status is claimed and the basis of such a claim; vii. whether security in rem or a reservation of title is alleged in
respect of the claim and if so, what assets are covered by the security interest being invoked, the date on which
the security was granted and, where the security has been registered, the registration number; and viii. whether
any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency
proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed. The standard
claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by
calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of bankruptcy declaration by
the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference
exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim
shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Claims may be lodged in any official language of
the institutions of the Union. The court, the insolvency practitioner or the debtor in possession may require the
creditor to provide a translation in the official language of the State of the opening of proceedings or, if there are
several official languages in that Member State, in the official language or one of the official languages of the
place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which that Member State has
indicated it can accept. Each Member State shall indicate whether it accepts any official language of the
institutions of the Union other than its own for the purpose of the lodging of claims.

K018753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Priesolová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ovručská 1662 / 1, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
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Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/518/2020 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/518/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa § 167l ods. 3 ZoKR správca oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky a zapísanie pohľadávky do
zoznamu pohľadávok, veriteľa : POHOTOVOSŤ, s.r.o. Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO : 35807598. Prihláška
nezabezpečenej pohľadávky v poradí iná pohľadávka bola správcovi doručená 20.4.2021, teda po uplynutí lehoty
na prihlasovanie pohľadávok. Správca zapísal pohľadávku do zoznamu pohľadávok 20.4.2021.
Označenie pohľadávky :
istina : 1435,51 €, úroky : 872,24 €, úroky z omeškania : 13467,20 €, náklady z uplatnenia : 640,34 € celková
suma : 16415,29 €

K018754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MARSANN IT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Digital Park II, Einsteinova 23 / 0, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 821 987
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27K/8/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08
Bratislava, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti MARSANN IT, s.r.o., so sídlom
Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 821 987, týmto oznamuje, že do
zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky uplatnené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (od 18.12.2020) nasledovného veriteľa:
Veriteľ:
ASBIS SK, spol. s r.o.
Tuhovská 33
831 06 Bratislava - Vajnory
Slovenská republika
IČO: 31 382 541

Súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok č.1 zo dňa 1.4.2021 doručenou dňa 9.4.2021 uplatnené
pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 21.4.2021 pod č. 279-358, a to nasledovne:
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č.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Prihlásená suma
Istina
Úroky
30 000,00 €
21 656,87 €
27 511,45 €
6 493,66 €
30 943,10 €
234,41 €
66,13 €
2 061,16 €
1 420,36 €
1 075,26 €
2 298,61 €
368,46 €
108,83 €
70,91 €
1 649,45 €
294,96 €
122,50 €
5 292,90 €
68,76 €
720,98 €
1 456,42 €
1 456,42 €
1 456,42 €
1 456,42 €
1 456,42 €
3 717,00 €
4 419,67 €
154,96 €
7 243,52 €
3 837,60 €
580,13 €
2 401,55 €
4 276,57 €
2 815,19 €
2 644,63 €
1 442,81 €
2 483,14 €
2 483,14 €
2 483,14 €
528,61 €
1 588,44 €
564,00 €
2 016,94 €
270,46 €
186,80 €
186,80 €
52 809,91 €
122,62 €
112,80 €
1 345,10 €
275,76 €
117,84 €
15 962,33 €
1 010,38 €
135,90 €
117,84 €
134,20 €
123,55 €
130,92 €

Úroky z omeškania
4 609,32 €
3 327,44 €
4 220,93 €
996,29 €
4 747,43 €
35,96 €
9,96 €
310,36 €
213,87 €
161,91 €
346,11 €
55,48 €
16,39 €
10,68 €
248,37 €
44,41 €
18,45 €
796,98 €
10,35 €
108,56 €
219,30 €
219,30 €
219,30 €
219,30 €
219,30 €
559,69 €
665,49 €
23,33 €
1 087,52 €
573,64 €
86,72 €
358,98 €
639,26 €
420,81 €
395,32 €
215,67 €
371,18 €
371,18 €
371,18 €
79,02 €
237,09 €
84,18 €
301,05 €
40,37 €
27,88 €
27,88 €
7 882,42 €
18,09 €
16,64 €
198,41 €
40,68 €
17,38 €
2 354,55 €
149,04 €
20,05 €
17,38 €
19,80 €
18,22 €
19,31 €
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Poplatky z omeškania

Deň vydania: 26.04.2021

Náklady uplatnenia

Celková suma
34 609,32 €
24 984,31 €
31 732,38 €
7 489,95 €
35 690,53 €
270,37 €
76,09 €
2 371,52 €
1 634,23 €
1 237,17 €
2 644,72 €
423,94 €
125,22 €
81,59 €
1 897,82 €
339,37 €
140,95 €
6 089,88 €
79,11 €
829,54 €
1 675,72 €
1 675,72 €
1 675,72 €
1 675,72 €
1 675,72 €
4 276,69 €
5 085,16 €
178,29 €
8 331,04 €
4 411,24 €
666,85 €
2 760,53 €
4 915,83 €
3 236,00 €
3 039,95 €
1 638,48 €
2 854,32 €
2 854,32 €
2 854,32 €
607,63 €
1 825,53 €
648,18 €
2 317,99 €
310,83 €
214,68 €
214,68 €
60 692,33 €
140,71 €
129,44 €
1 543,51 €
316,44 €
135,22 €
18 316,88 €
1 159,42 €
155,95 €
135,22 €
154,00 €
141,77 €
150,23 €
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

58,92 €
503,14 €
503,14 €
503,14 €
3 717,62 €
9 227,23 €
171,96 €
127,63 €
127,63 €
139,07 €
1 051,45 €
543,96 €
344,70 €
232,36 €
17 532,97 €
922,79 €
55 285,69 €
13 932,71 €
15 034,99 €
7 756,86 €
6 317,81 €
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8,69 €
74,22 €
74,22 €
74,22 €
541,01 €
1 342,88 €
25,03 €
18,57 €
18,57 €
20,24 €
153,02 €
79,16 €
50,17 €
33,82 €
2 551,65 €
134,30 €
7 961,14 €
2 006,31 €
2 165,04 €
1 116,99 €
909,76 €

Deň vydania: 26.04.2021
67,61 €
577,36 €
577,36 €
577,36 €
4 258,63 €
10 570,11 €
196,99 €
146,20 €
146,20 €
159,31 €
1 204,47 €
623,12 €
394,87 €
266,18 €
20 084,62 €
1 057,09 €
63 246,83 €
15 939,02 €
17 200,03 €
8 873,85 €
7 227,57 €

CELKOVO prihlásené: 450 935, 05 €

V Bratislave, dňa 21.4.2021

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K018755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Šimon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad lúčkami 3130 / 27, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/283/2020 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/283/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k.: 27OdK/283/2020 zo dňa 6.10.2020 (zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 200/2020) bola JUDr. Magdaléna Kollárová, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava,
ustanovená za správcu dlžníka: Lukáš Šimon, Nad Lúčkami 3130/27, 841 05 Bratislava.
Správca s poukazom na ustanovenie § 167l ods. 5 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok v konaní
27OdK/283/2020 -S493 boli zapísané pohľadávky:
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• veriteľa AXA životní pojišťovna a.s., podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky: AXA životní
pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Evropská 810/136, 160 00 Praha, Česká republika s
celkovou prihlásenou sumou vo výške 262,95 EUR,
JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K018756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šafránková Natália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 915 / 8, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1997
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33OdK/134/2020 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33OdK/134/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 81102 Bratislava, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Natália Šafránková, nar. 15.01.1997, Rastislavova 915/8, 900 26 Slovenský Grob, týmto v súlade s ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 30.03.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec PSČ: Štát

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Boulevard
542097902
SA
Haussmann

1

Prihlásená suma – Celková
suma

Paríž 75009 Francúzsko 940,10 €

LawService Recovery, k.s., správca

K018757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Strnisko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 31/14, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/26/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/26/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7, písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
správca dlžníka JUDr. Darina Hanáčková, správca konkurznej podstaty úpadcu Andrej Strnisko, nar. 02.05.1978,
bytom Dolná 31/14, 900 01 Modra zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popretie pohľadávky veriteľa.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu:
IBAN: SK66 0900 0000 0001 7840 6550

Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Konkurz Strnisko
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.

K018758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Strnisko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná 31/14, 900 01 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/26/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/26/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Darina Hanáčková, správca konkurznej podstaty úpadcu Andrej Strnisko, nar. 02.05.1978, bytom Dolná
31/14, 900 01 Modra oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 41 821 08 Bratislava, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0908 417 466, e-mailom:hanackova@akparagraf.sk
JUDr. Darina Hanáčková, správca

K018759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Somorovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozvodná 17, 831 01 Bratislava
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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/48/2016 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/48/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca, so sídlom kancelárie: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, SR, značka
správcu S 1786 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 11.08.2020, pod
č.k. 8K/48/2016-125 ustanovená do funkcie Správcu úpadcu: Silvia Somorovská, nar. 06.06.1976, bytom
Rozvodná 17, 831 01 Bratislava (ďalej aj ako „Úpadca“). “). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č.166/2020 dňa 27.08.2020 (ďalej aj ako „Uznesenie“) a právoplatnosť nadobudlo dňa 28.08.2020.
V zmysle ust. § 76 ZKR, ods. (3): Správca je povinný súpis pravidelne aktualizovať. Každú zmenu súpisu je
správca povinný najneskôr do 10 dní od vykonania zmeny zverejniť v Obchodnom vestníku.
V súlade s § 76 ZKR pre úpadcu: Silvia Somorovská, nar. 06.06.1976, bytom Rozvodná 17, 831 01 Bratislava,
správca zverejňuje doplnenie súpisu majetku pre všeobecnú podstatu:
Súpisová zložka majetku č. 9
Druh: iná majetková hodnota; Popis: Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 02/2021; Zamestnávateľ: Progres
Liberec s.r.o., Jeronýmová 574/43, 46 007 Liberec; Právny dôvod: Pracovná zmluva; Suma zapisovaného
majetku: 94,15 EUR; Dôvod zapísania majetku do súpisu: V zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zrážky zo
mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Deň zapísania
majetku do súpisu: 30.03.2021.
Súpisová zložka majetku č. 10
Druh: iná majetková hodnota; Popis: Zrážky zo mzdy úpadcu za mesiac 03/2021; Zamestnávateľ: Progres
Liberec s.r.o., Jeronýmová 574/43, 46 007 Liberec; Právny dôvod: Pracovná zmluva; Suma zapisovaného
majetku: 98,20 EUR; Dôvod zapísania majetku do súpisu: V zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zrážky zo
mzdy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Deň zapísania
majetku do súpisu: 21.04.2021.

V Bratislave, dňa 21.04.2021
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K018760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman SEKULA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľská 9/5141, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika Martonová
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/463/2018 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/463/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a o jej zapísaní do
zoznamu pohľadávok – 01
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Roman SEKULA, dátum narodenia: 23.11.1974 s
miestom trvalého pobytu: Ipeľská 9, 821 07 Bratislava, štátny občan Slovenskej republiky, občan Slovenskej
republiky v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 tretej vety ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
dňa 21.04.2021, t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do elektronickej schránky správcu, veriteľom
s názvom EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom: Pajštúnska 5, Bratislava 851 01, IČO: 35 724 803, doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného na majetok
úpadcu tri nezabezpečené pohľadávky s poradovým číslom 1 v celkovej sume 1.488,92 EUR, s poradovým číslom
2 v celkovej sume 1.537,57 EUR a s poradovým číslom 3 v celkovej sume 113,11 EUR. Uvedené pohľadávky boli
v prihlásenom rozsahu zapísané do Zoznamu pohľadávok dňa 21.04.2021.
V Bratislave, dňa 21. apríla 2021
Monika Martonová, správca

K018761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hrubá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 551, 925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava - Petržalka
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/497/2020 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/497/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca zrušuje druhé kolo na speňaženie majetku dlžníka v časti súpisovej zložky číslo 3, z dôvodu, že
speňažovaný majetok neexistuje.

K018762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Hrubá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná 551, 925 55 Vinohrady nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.7.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava - Petržalka
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/497/2020 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/497/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Dňa 02.12.2020 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky uznesenie Okresného súdu
Bratislava I. v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: Miroslava Hrubá, nar. 15.7.1970, Viničná 551, 92555 Vinohrady
nad Váhom, ktorým príslušný súd uznesením, pod sp.zn. 27OdK/497/2020 rozhodol vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka a ustanovení správcu- Mgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 85104 Bratislava, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, pod číslom S1233. Správca v konkurznom konaní dlžníka
Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 85104 Bratislava, správca vo veci dlžníka vyhlasuje: tretie kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka, podľa §167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
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Predmet ponukového konania: majetok zapísaný v súpise majetku všeobecnej podstaty pod číslom 3 (zverejnený
v Obchodnom vestníku SR dňa 14.1.2021):
Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponukového konania, ako aj úplné znenie podmienok ponukového konania si
záujemca môže vyžiadať písomnou žiadosťou adresovanou správcovi, prípadne e-mailom na adrese:
aggmilos@gmail.com. Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr dňa 4.5.2021, do 12:00 hod.
v kancelárii správcu na Lužnej ulici 6, 85104 Bratislava, alebo v uvedený deň poštou alebo kuriérom. Správca si
vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové konanie ako
neúspešné.

K018763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janetta Vachová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marxova 785/8, 908 48 Kopčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/39/2021 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/39/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Janetta Vachová, nar. 18.05.1976, trvale bytom Marxova 785/8,
908 48 Kopčany, zast. Centrum právnej pomoci - Bratislava, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, kancelária
CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava , týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že
podateľňa správcovskej kancelárie na ulici Halenárska 18, 917 01 Trnava je verejne dostupná na doručovanie
písomností určených správcovi a na nahliadanie do správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných
hodín v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, emailom na spravca@michalicka.sk alebo telefonicky na tel.:
033 3702 120.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K018764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kumai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 916/36, 925 72 Selice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1976
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/38/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/38/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka: Vladimír
Kumai, narodený 20.12.1976, trvale bytom Kováčska 916/36, 925 72 Selica, poukazom na ust. § 167l ods. 5 a §
32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,-EUR na účet vedený
vo Fio banke, a. s., pobočke zahraničnej banky, č. ú. IBAN: SK4683300000002001032150, s doplňujúcou
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poznámkou : Vladimír Kumai, kaucia popretia pohľadávky 26OdK/38/2021.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

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

K018765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kumai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 916/36, 925 72 Selice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1976
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/38/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/38/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka Vladimír Kumai, narodený 20.12.1976, trvale bytom Kováčska
916/36, 925 72 Selica, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej
kancelárie na adrese Námestie SNP č. 3, 917 01 Trnava, v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od
09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.
Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č.
0911 078 312, alebo na e-mailovej adrese: office@insp.sk alebo písomne na adrese sídla správcu.
Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K018766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kumai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 916/36, 925 72 Selice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1976
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/38/2021
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Okresný súd Trnava
26OdK/38/2021
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.

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
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of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Vladimír Kumai,
narodený 20.12.1976, trvale bytom Kováčska 916/36, 925 72 Selica (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trnava č. 26OdK/38/2021-12 zo dňa 14.04.2021 bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Trnava No. 26OdK/38/2021-12 dated on 14th of April 2021 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Vladimír Kumai, date of birth 20th of December 1976 domicile city of Kováčska 916/36, 925 72
Selica.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 74/2021 dňa 20.04.2021.
Dňom 21.04.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published in the Commercial Bulletin No. 74/2021 on 20th
of April 2021. Bankruptcy was declared on 21th of April 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 oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) point a), b) and c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been cancelled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
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
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during the bankruptcy. These creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, pričom správcovi musí
byť doručená v základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the address: Insolvenčný správca, k.s., trustee,
site: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, Slovak republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
cannot exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge
their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
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be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Insolvenčný správca, k.s., správca / trustee of the bankrupt
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K018767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Roman Vokoun
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 3416/12, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.3.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/361/2020/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/361/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka Mgr. Roman Vokoun , nar. 10.03.1977, trvale bytom Ulica Štúrova 3416/12, 917 01 Trnava,
týmto oznamuje, že sa konkurz končí podľa ust. §167v ods. 2 ZKR, z dôvodu, že sa do 90 dní od
vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. Správca zároveň oznamuje, že si splnil svoju povinnosť
dľa § 167l ods. 4 ZKR, ktorý znie:
„Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník.“
Však, v zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva ale nedotknuté právo
veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej
uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak
pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Podľa § 166f ZKR, napriek tomuto oznámeniu však veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, alebo prokurátor
z iného podnetu,má právo na súde domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia
splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak sa dodatočne preukáže, že dlžník nemal pri
oddlžení poctivý zámer.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Mgr. Roman Vokoun, nar. 10.03.1977, trvale
bytom Ulica Štúrova 3416/12, 917 01 Trnava. zrušuje.

Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., správca

K018768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Zelenáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúškovo 800, 925 01 Matúškovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/269/2018 S1772
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Okresný súd Trnava
25OdK/269/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr.Marieta Katona so sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu Marcela Zelenáková, nar.
24.02.1971, Matúškovo 800, 92501 Matúškovo , týmto oznamujem všetkým účastníkom konania, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola doručená dňa 20.04.2021 prihláška veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
Pajštúnska 5, 85101 Bratislava 3, IČO: 35724803 v celkovej výške 4.191,77 EUR. V súlade s ustanovením § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR bola dňa 20.04.2021 prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
poradovým číslom 23.
V Dun.Strede, 21.04.2021
JUDr. Marieta Katona - správca

K018769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hasa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 134/92, 922 10 Trebatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1960
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/95/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/95/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca v súlade s § 167p ods. 2 ZKR vylučuje súpisové zložky majetku zo súpisu a to konkrétne:

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 2
Opis súpisovej zložky majetku: cenné papiere, druh: akcie kmeňové, forma: na meno, počet 20ks, menovitá
hodnota 1 akcie je 30,126 EUR, emitent: Invest. Fond Psips a.s., ISIN SK1110000280
Súpisová hodnota majetku: 663,88 EUR
Dátum zapísania: 12.02.2019

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 3
Opis súpisovej zložky majetku: gramofón NZC 150, rok výroby cca 1980, stav primeraný veku
Súpisová hodnota majetku: 50,-EUR
Dátum zapísania: 12.02.2019

Zverejnené v súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č. 33/2019 dňa 15.02.2019
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Správca tak urobil v zmysle § 167p odsek 2 ZKR, keďže obchodný podiel sa nepodaril speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania a žiaden z veriteľov neprejavil záujem a nedoručil správcovi ponuku v lehote 10 dní od
skončenia tretieho kola ponukového konania.

Trnavský správcovský dom, k.s., správca úpadcu: Peter Hasa
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K018770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Porádek Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Juraja Slottu 6465 / 5, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1964
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/36/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/36/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Podľa § 167q ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov týmto v y h l a s u j e m 3. kolo verejného ponukového konania na predaj súpisovej zložky č. 1
patriacej do všeobecnej podstaty v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Trnava, č.k. 36OdK/36/2017, na
majetok úpadcu Ivan Porádek:
Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej spoločnosti TRADEXIM, spol. s r.o., so sídlom:
Bratislavská 8/5255, 917 02 Trnava, IČO: 36 278 912, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka č. 17954/T, čo zodpovedá pomeru vkladu vo výške 11.618,-EUR k základnému imaniu
spoločnosti, ktoré predstavuje sumu 11.618,-EUR, menovitá hodnota: 11.618,-EUR.

I.

PODMIENKY VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

1.1
Podmienkou účasti záujemcu v ponukovom konaní je v 3. kole ponukového konania navrhnutie výšky
odplaty (ceny) za nadobudnutie obchodného podielu a jej uhradenie ako zálohy v celej výške na účet SK46 8330
0000 0020 0103 2150 najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1.2.
1.2
Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Prvý deň 10-dňovej lehoty začína plynúť nasledujúci deň po dni, kedy bol oznam o vyhlásení verejného
ponukového konania zverejnený v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň lehoty vychádza na deň pracovného
pokoja (víkend, štátny sviatok), za posledný deň je považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. Rozhodujúci je
deň doručenia ponuky správcovi konkurznej podstaty.
1.3
Ponuka záujemcu musí byť písomná a doručená osobne alebo poštou na adresu správcu: Insolvenčný
správca, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01 Trnava.
1.4
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového konania.
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Predmet speňažovania sa nadobúda v stave, v akom „stojí a leží“.

1.6
Všetky a akékoľvek náklady spojené s prepisom majiteľa obchodného podielu v obchodnom registri
a prípravou dokumentov za uvedeným účelom znáša nadobúdateľ obchodného podielu.

II. PONUKA ZÁUJEMCU MUSÍ MAŤ NASLEDOVNÉ OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI

1. Označenie záujemcu a.) v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: meno a priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu svojho občianskeho preukazu) b.)
v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: meno a priezvisko, obchodné meno, dátum narodenia,
IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), bydlisko, miesto podnikania (ako prílohu ponuky zašle
záujemca fotokópiu osvedčenia o živnostenskom oprávnení, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu
registrácie IČ DPH - ak bolo pridelené) c.) v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo
spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), (ako prílohu ponuky zašle záujemca fotokópiu
výpisu z Obchodného registra, fotokópiu registrácie DIČ a fotokópiu registrácie IČ DPH - ak bolo
pridelené).
2. Označenie predmetu kúpy.
3. Návrh ceny (odplaty).
4. Súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania
v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
prípadne predloženia ponuky fyzickou osobou.
5. Ponuka musí byť riadne podpísaná oprávnenou osobou.

VYHODNOTENIE PONÚK:

3.1
Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
3.2

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

3.3

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

3.4
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 7 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom víťazom
verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň
ponúkol najvyššiu cenu na predmet ponuky.
3.5
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca vyzve záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote,
ktorú určí, predložili zvýšenú ponuku; ustanovenia čl. II. sa použijú primerane.
3.6
V prípade, že by bola ponúknutá cena neprimerane nízka (a to tak v prípade, že neboli urobené zhodné
ponuky, ako aj v prípade, ak by boli záujemcovia so zhodnými ponukami vyzývaní na zvýšenie ponúk), správca
konkurznej podstaty si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

Insolvenčný správca, k.s.

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

128

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Porádek

K018771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankovič Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boleráz -, 920 01 Boleráz
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/18/2021 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/18/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správkyňa dlžníka Ivan Jankovič, nar. 27.06.1965, trvale bytom 919 08 Boleráz, podnikajúceho pod obchodným
menom Ivan Jankovič, IČO: 43 373 569, s miestom podnikania 919 08 Boleráz 559, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 16.08.2019, týmto oznamujem v súlade s ust. § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v platnom znení, že som zapísala do zoznamu pohľadávok pohľadávku doručenú mi po uplynutí
prihlasovacej lehoty:
poradové číslo pohľadávky P4
veriteľ:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.
23636/B, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
prihlásená suma: 18.294,26 EUR
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa

K018772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Sidor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Okružná 959/70, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/697/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/697/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Daniel Sidor, nar. 17.09.1975, trvale bytom Malá
Okružná 959/70, 958 01 Partizánske, sp. zn. 38OdK/697/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona
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č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“),
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K018773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dírer Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/395/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/395/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Bánovciach nad Bebravou, 21.04.2021
JUDr. Peter Zajac, správca

K018774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Homola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jalovská 1/1, 972 31 Jalovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/54/2021 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/54/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu Jaroslav Homola, nar. 29.09.1990, trvale bytom
Jalovská 1/1, 972 31 Jalovec, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Homola s miestom podnikania
Jalovská 1/1, 972 31 Jalovec, IČO: 50 189 107, zastúpený Centrom právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831
02 Bratislava, IČO 30 798 841 – Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

130

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

Hronom oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Hašku č. 18, Nové Mesto nad Váhom v pracovných
dňoch pondelok – piatok vždy v čase od 8,00 do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie
do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, na č. tel. 032 7715062 alebo na emailovú adresu
advokatfrano@gmail.com.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K018775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Homola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jalovská 1/1, 972 31 Jalovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/54/2021 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/54/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Fraňo, ako správca Jaroslav Homola, nar. 29.09.1990, trvale bytom Jalovská 1/1, 972 31
Jalovec, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Homola s miestom podnikania Jalovská 1/1, 972 31
Jalovec, IČO: 50 189 107, 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 v Tatra banke, číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K018776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Homola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jalovská 1/1, 972 31 Jalovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/54/2021 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/54/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady/ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Jaroslav Homola, nar.
29.09.1990, trvale bytom Jalovská 1/1, 972 31 Jalovec, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Homola
s miestom podnikania Jalovská 1/1, 972 31 Jalovec, IČO: 50 189 107, oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/54/2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 74/2021 dňa 20.04.2021
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii /ďalej
len SKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, Slovenská republika k sp. zn. 40OdK/54/2021. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
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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
pohľadávku, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávku, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko, alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť
správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa
vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov. dlžníka.

JUDr. Vladimír, Fraňo, správca

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated May 2015, as the bankruptcy truste of
Jaroslav Homola, born 29.09.1990, adress Jalovská 1/1, 972 31 Jalovec, IČO: 50 189 107, Slovak republic.
I am obligatetto inform you that with the resolution of the Dictrict Court in Trenčín, No 40OdK/54/2021 published
in the Government Journal No 74/2021 on 20.04.2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to
lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one
original to the adress JUDr. Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovak
Republic, to the file No. 40OdK/54/2021. 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 with claims secured with securites have to lodge their claims with securite in a time perion of 45 days
beginning with the declaration on the bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights
lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who
have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the
estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filed in a specials
registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as
claims in bankruptcy and registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the
information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt,
the legals cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total
amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about secured amount, kind and order security right, object to
which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately.
Creditors whose claim depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the
registration form shall be divided info 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 determine
bankruptcy, trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which
reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovak does not state or announce, the sum
of claim shall determine bankruptcy truste with professional diligence. Dokuments poving the information provided
in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In casa a non – financial claim is
lodged, an expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall
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stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the
claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or an adress of a branch
office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated,
otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
Registration form, which was delivered to truste or District court can not be correct or amend. This disclosure
relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the documents ot the Bankrupt.

JUDr. Vladimír Fraňo, bankruptcy trustee

K018777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brezoňák Norbert Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie sv. Cyrila 359/22, 971 01 Prievidza I. - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/53/2021 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/53/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Norbert Daniel Brezoňák, nar. 28.10.1992, trvale bytom Nábrežie sv. Cyrila
359/22, 971 01 Prievidza, podnikajúci pod obchodným menom Norbert Daniel Brezoňák s miestom podnikania
Nábrežie sv. Cyrila 359/22, 971 01 Prievidza, IČO 46 946 284, občan SR, pod sp. zn.: 40OdK/53/2021, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode na
adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok
v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom azitnik.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17
44, 45.
V Považskej Bystrici dňa 21.4.2021
JUDr. Alojz Žitník – správca

K018778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brezoňák Norbert Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie sv. Cyrila 359/22, 971 01 Prievidza I. - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/53/2021 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/53/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Alojz Žitník, správca dlžníka Norbert Daniel Brezoňák, nar. 28.10.1992, trvale bytom Nábrežie sv. Cyrila
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359/22, 971 01 Prievidza, podnikajúci pod obchodným menom Norbert Daniel Brezoňák s miestom podnikania
Nábrežie sv. Cyrila 359/22, 971 01 Prievidza, IČO 46 946 284, občan SR, pod sp. zn.: 40OdK/53/2021, v zmysle
ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v OTP banka Slovenska, a.s.
pobočka Považská Bystrica, číslo účtu: IBAN: SK28 5200 0000 0000 0656 3445.
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.
V Považskej Bystrici dňa 21. apríla 2021
JUDr. Alojz Žitník – správca

K018779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brezoňák Norbert Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie sv. Cyrila 359/22, 971 01 Prievidza I. - Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/53/2021 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/53/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
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(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka Norbert Daniel Brezoňák,
nar. 28.10.1992, trvale bytom Nábrežie sv. Cyrila 359/22, 971 01 Prievidza, podnikajúci pod obchodným menom
Norbert Daniel Brezoňák s miestom podnikania Nábrežie sv. Cyrila 359/22, 971 01 Prievidza, IČO 46 946 284,
občan SR, pod sp. zn.: 40OdK/53/2021, oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu
Trenčín, sp. zn. 40OdK/53/2021 zo dňa 14. apríla 2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 75/2021 zo dňa
21.04.2021, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of Norbert
Daniel Brezoňák, nar. 28.10.1992, trvale bytom Nábrežie sv. Cyrila 359/22, 971 01 Prievidza, podnikajúci pod
obchodným menom Norbert Daniel Brezoňák s miestom podnikania Nábrežie sv. Cyrila 359/22, 971 01 Prievidza,
IČO 46 946 284, občan SR, pod sp. zn.: 40OdK/53/2021 my duty is to inform you, that District Court in Trenčín,
No. 40OdK/53/2021 on the 14 April 2021 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 75/2021 dated 21
April 2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the
bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
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The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
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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).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Považská Bystrica, dňa 21.04.2021/ In Považská Bystrica, on 21.04.2021
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JUDr. Alojz Žitník, správca/trustee

K018780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Behro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 018 15 Prečín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1978
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/56/2021 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/56/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného v konkurznej veci dlžníka:
Pavol Behro, nar. 05. 12. 1978, trvale bytom: 018 15 Prečín, možno nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od
8.00 h. do 12.00 h. a od 13.00 h. do 15.00 h. v kancelárii správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Piešťanská 25, 915
01 Nové Mesto nad Váhom. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa
podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na: info@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033 / 76 287
45.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K018781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Behro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 018 15 Prečín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1978
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/56/2021 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/56/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznej veci dlžníka: Pavol Behro, nar. 05. 12. 1978, trvale bytom: 018 15
Prečín.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
B.F.B. správcovská, v.o.s., správca

K018782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kajan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slobody 108/146, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/466/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/466/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

OZNÁMENIE O DORUČENÍ A ZAPÍSANÍ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVKY
Dňa 12.04.2021 bola do kancelárie správcu konkurznej podstaty úpadcu Anton Kajan , trvale bytom Slobody
108/146 , 018 51 Nová Dubnica – Veľký Kolačín , Slovenská republika, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod
sp. zn. 38OdK/466/2020, doručená prihláška pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ , s.r.o. , Pribinova 25 , 811
09 Bratislava , vo výške 780,- € .
Prihláška veriteľa POHOTOVOSŤ , s.r.o , Pribinova 25 , 811 09 Bratislava bola v zmysle § 28 ods. 3 ZoKR
zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Trenčíne 21.04.2021
JUDr. Danica Birošová, správca

K018783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinová 266, 972 13 Malinová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/751/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/751/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka: Tibor Cicko, nar. 27.08.1965, trvale bytom 972 13 Malinová 266, podnikajúci pod obchodným menom
Tibor Cicko, s miestom podnikania 972 13 Malinová 266, IČO 41 597 541, občan SR pod sp. zn.:
38OdK/751/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Tibor Cicko, nar. 27.08.1965, trvale bytom 972 13
Malinová 266, podnikajúci pod obchodným menom Tibor Cicko, s miestom podnikania 972 13 Malinová 266, IČO
41 597 541, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/751/2019, zrušuje.
Považská Bystrica 21. apríla 2021
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K018784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sloboda Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Handlová 0, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1974
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. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/11/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/11/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka
Nehnuteľný majetok:
POZEMOK: 1.
druh: orná pôda
obec: Handlová
názov k. ú.: Handlová
okres: Prievidza

výmera: 1917m2
parc. č. „C“: 4212/3
spoluvlastnícky podiel: 1/1

číslo LV: 3998
súpisová hodnota: 3546,45,-€
štát: SR

v Považskej Bystrici, 1.4.2021
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K018785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sloboda Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Handlová 0, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/11/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/11/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka
V konkurze Dlžníka Anton Sloboda, nar. 5.3.1974, trvale bytom 972 51 Handlová, občan SR na základe
vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty.
v Považskej Bystrici, 1.4.2021
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K018786
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/502/2020 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/502/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku 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:
č. zl. obec
1
Nové
Váhom
2
Nové
Váhom

Mesto
Mesto

k. ú.
nad Nové
Váhom
nad Nové
Váhom

LV
Mesto

nad

Mesto

nad

výmera v m2 podiel súpisová hodnota

regis. parc. č. druh pozemku

1549 "C"

2166/2 záhrada

1549 "C"

2360

zastavaná
nádvorie

plocha

a

437

1/14

250,00 €

363

1/14

300,00 €

č. zl. obec
k. ú.
LV
súp. č. na parc. č. popis stavby ulica
podiel súpisová hodnota
3
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 1549 1862 2360
rodinný dom Železničný uzol 1/14 150,00 €

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

K018787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lovíšková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1468/110, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1974
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/3/2020 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/3/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Emília Lovíšková Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
SNP 1468/110, 017 01 Považská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 01.07.1974 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: J. Zemana 101, 911 01 Trenčín.

Sp. zn. správcu: 38OdK/3/2020 S 1433
k sp. zn.: 38OdK/3/2020

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Emília Lovíšková, nar. 01.07.1974, trvale bytom SNP 1468/110, 017 01
Považská Bystrica (ďalej len „dlžník“), týmto ruší III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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60/2021 zo dňa 29.03.2021.

V Trenčíne, dňa 21.04.2021

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

K018788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPOLAGRO, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubodiel 272, 913 23 Dubodiel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 152 253
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/14/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/14/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia Veriteľského výboru dlžníka SPOLAGRO, s.r.o. v konkurze, so sídlom Dubodiel
272, 913 23 Dubodiel,
IČO: 34 152 253

Číslo konania: 38K/14/2020 S 106

Dátum konania VV: 15.04.2021
Miesto konania : Piaristická 46, Trenčín
Začiatok zasadnutia: 10:45 hod.
Ukončenie zasadnutia: 10:55 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program zasadnutia:
1.Otvorenie
2. Prerokovanie správy správkyne konkurznej podstaty za 1-3/2021
3. Schválenie záväzného pokynu na ukončenie prevádzkovania časti podniku živočíšna výroba
4. Záver

K bodu 1 – Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
Zasadnutie Veriteľského výboru otvoril správca a skonštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru je
uznášaniaschopné, sú prítomní 3 členovia veriteľského výboru , hlasovanie sa uskutoční e-m komunikáciou.

K bodu 2 – Prerokovanie správy o stave konkurzného konania
Predseda veriteľského výboru formou e-m zaslal ostatným členom veriteľského výboru správu správkyne
konkurznej podstaty o stave konkurzného konania za obdobie od 1 do 3 mesiaca 2021.

Bolo uskutočnené hlasovanie.

Dávam hlasovať:
Výsledok hlasovania:
Za:

3

Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1
Veriteľský výbor berie správu o stave konkurzného konania na vedomie .

K bodu 3 – Schválenie záväzného pokynu na ukončenie prevádzkovania časti podniku živočíšna výroba
Spolu so správou predseda veriteľského výboru zaslal členom VV aj žiadosť o uloženie záväzného pokynu na
ukončenie prevádzkovania časti podniku živočíšna výroba s tým, že bude ukončený pracovný pomer so 6
zamestnancami a odpredané zvieratá, podľa zoznamu, ktorý správkyňa predložila aj s navrhnutými cenami.
Bolo uskutočnené hlasovanie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dávam hlasovať:
Výsledok hlasovania:
Za:

3

Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2
Veriteľský výbor schvaľuje záväzný pokyn na ukončenie prevádzkovania časti podniku úpadcu .

K bodu 4 – Záver
Predseda Veriteľského výboru poďakoval za účasť a zasadnutie Veriteľského výboru ukončil.

za veriteľský výbor SPOLAGRO EKO, s.r.o. farma Dubodiel

K018789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gustav Werner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 52, 907 03 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdS/1/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40odS/1/2021
Druh podania:
Oznam o nemožnosti zostaviť návrh splátkového kalendára

Oznam o ukončení insolvenčného konania .
JUDr. Danica Birošová , správca dlžníka Gustav Werner , nar. 31.07.1961 , trvale bytom Turá Lúka 52 ,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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907 03 Myjava týmto oznamuje , že pomery dlžníka neumožňujú zostaviť splátkový kalendár .
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa insolvenčné konanie dlžníka : Gustav Werner ,
nar. 31.07.1961 , trvale bytom Turá Lúka 52 , 907 03 Myjava , Slovenská republika , vedený pod spis.
Zn. 40OdS/1/2021 končí .

JUDr. Danica Birošová

K018790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokrička Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lednické Rovne 0, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/48/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/48/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka
Nehnuteľný majetok:
POZEMOK: 1.
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Dolná Breznica
názov k. ú.: Dolná Breznica
okres: Púchov
POZEMOK: 2.
druh: záhrada
obec: Dolná Breznica
názov k. ú.: Dolná Breznica
okres: Púchov
POZEMOK: 3.
druh: zastavaná plocha a nádvorie
obec: Dolná Breznica
názov k. ú.: Dolná Breznica
okres: Púchov

výmera: 76m2
parc. č. „E“: 31/9
spoluvlastnícky podiel: 1/12

výmera: 36m2
parc. č. „E“: 31/12
spoluvlastnícky podiel: 1/12

výmera: 932m2
parc. č. „E“: 31/13
spoluvlastnícky podiel: 1/24

číslo LV: 1189
súpisová hodnota: 130,00,-€
štát: SR

číslo LV: 1189
súpisová hodnota: 20,00,-€
štát: SR

číslo LV: 798
súpisová hodnota: 466,00,-€
štát: SR

v Považskej Bystrici, 21.4.2021
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K018791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mokrička Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lednické Rovne 0, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/48/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/48/2021
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Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka
V konkurze Dlžníka Milan Mokrička, nar. 17.4.1972, trvale bytom 020 61 Lednické Rovne, občan SR na základe
vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných informácií od tretích
osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu oddelenej
podstaty.
v Považskej Bystrici, 21.4.2021
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K018792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPOLAGRO, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubodiel 272, 913 23 Dubodiel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 152 253
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/14/2020 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/14/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
SÚPIS MAJETKU PODSTÁT
VŠEOBECNÁ PODSTATA
evidovaný v súlade s § 76 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
a § 37 a nasl. Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona číslo 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákov v znení neskorších predpisov

Správca konkurznej podstaty:

Úpadca:

JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
Slovenskej republiky pod číslom: 106
Telefón: 032/658 30 76 (77), Email: birosova@ak-birosova.sk

spravodlivosti

SPOLAGRO, s.r.o.
Dubodiel 272, 913 23 Dubodiel
IČO: 34 152 253
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 1389/R
Telefón:
032/659
68
26,
mobil:
0902
681
332,
Email:
dubodiel.spolagro@gmail.com

Hnuteľný majetok - dopravné prostriedky a poľnohospodárske stroje k 31. 03. 2021
Evidenčné Továrenská
Druh
Farba
číslo
značka
VIN
dopravného
vozidla
(ŠPZ)
prostriedku
/ (idetifikačné
číslo vozidla / stroja
stroja
stroja
vozidla)

Celková
/ cena

Poznámka
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TN373YC

GRAND
NS 9

SUPER

TN019CI

SUZUKI
FJB33C

JIMNY

TN291YD

TN290YD

TN301AC

Konkurzy a reštrukturalizácie

TK9NT90402VNV5437

Príves nákladný

VSEFJB33C00121591

Osobné vozidlo

BSS P93S

916422

Príves nákladný
traktor

BSS PS701

30190

Príves nákladný
traktor

ZETOR 12111

100438

Zelená
pastelová
Modrá
metalíza
svetlá

Deň vydania: 26.04.2021

3 500,00 €
Vozidlo
bez
1 000,00 € technickej kontroly

platnej

Vozidlo
bez
1 500,00 € technickej kontroly

platnej

Červená

Strieborná
za metalíza

Vozidlo
bez
1 500,00 € technickej kontroly

platnej

Vozidlo
bez
1 500,00 € technickej kontroly

platnej

platnej

za

pastelová

Traktor kolesový

Červená

poľnohospodársky
TN148BM

Peugeot
PARTNER

Nákladné vozidlo

Vozidlo
bez
1 000,00 € technickej kontroly

TN874AD

CASE
MAGNUM
MX 170

Traktor kolesový
poľnohospodársky

21 000,00
€

STS, MV - 2 - 028

Traktorový príves

Vozidlo
bez
1 500,00 € technickej kontroly

platnej

TN292YD

Vozidlo
bez
2 000,00 € technickej kontroly
Vozidlo nepojazdné
Vozidlo
bez
2 000,00 € technickej kontroly

platnej

sklápací
TN713BO

LIAZ 151.260

Nosič kontajnerov

TN264BA

LIAZ 706 - MTSP
27

Nákladné vozidlo

TN250AE

Traktor kolesový

SAME IRON 120

poľnohospodársky

platnej

Vozidlo je v oprave vo firme
Vladimír
Zeman,
15 000,00 SHR
Polianka 115,
€
907 01 Myjava

Kosačka ZTR 165

500,00 €

Hon UN 50

2 000,00 €
54 000,00
€

Celková hodnota dopravných prostriedkov a poľnohospodárskych strojov
Pozemky k 31. 03. 2021
Číslo
parcely

Druh

Celková
výmera

úpadcu v m2

Cena v
€
Celková
cena
za m2

12

73,50000

0,2144 15,76 €

1

12

1287,00000

0,2144 275,93 €

Dubodiel

348

529

348,00000

0,2144 74,61 €

1 926

Dubodiel

4 827 178630

502,45333

0,0408 20,50 €

2 164

Dubodiel

2 351

Dubodiel

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1142,00000
4686,00000
1095,00000
523,00000
3239,00000
878,00000
643,00000
904,00000

0,2144
0,2144
0,2144
0,2144
0,2144
0,2144
0,2144
0,2144

1

1

1472,00000

0,0408 60,06 €

1
1
1
1

1
1
1
1

969,00000
4022,00000
1033,00000
1319,00000

0,2144
0,2144
0,2144
0,2144

Číslo

Katastrálne Spoluvlastnícky

pozemku

v m2

listu vlastníctva
územie
(LV)

618/4

Orná pôda

882

612

Dubodiel

1

900

Orná pôda

15444

613

Dubodiel

4288

Orná pôda

529

1 917

4075/2

Trvalý trávnatý
18594
porast

2144
2924
3519
2208
3114
3555
4171
4307
1949
2191
2241
2655
2741

Orná pôda
1142
Orná pôda
4686
Orná pôda
1095
Orná pôda
523
Orná pôda
3239
Orná pôda
878
Orná pôda
643
Orná pôda
904
Trvalý trávnatý
1472
porast
Orná pôda
969
Orná pôda
4022
Orná pôda
1033
Orná pôda
1319

2 524

Dubodiel

podiel

Podiel
vlastníctva

244,84 €
1 004,68 €
234,77 €
112,13 €
694,44 €
188,24 €
137,86 €
193,82 €

207,75 €
862,32 €
221,48 €
282,79 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2858
2940
3111
3324
3482

Orná
Orná
Orná
Orná
Orná

pôda
pôda
pôda
pôda
pôda

Konkurzy a reštrukturalizácie

10748
2815
18067
3086
1531

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Deň vydania: 26.04.2021

10748,00000
2815,00000
18067,00000
3086,00000
1531,00000

0,2144
0,2144
0,2144
0,2144
0,2144

12
€

Celková hodnota pozemkov (orná pôda + trvalé trávnaté porasty)
Stavby k 31. 03. 2021
Druh
Číslo
parcely
stavby

Popis

Číslo
listu
(LV)

stavby
Prístrešok
sklad

Katastrálne Spoluvlastnícky
vlastníctva

-

Bunka štandard
868
869
870

Poľnohospodárska
budova
Poľnohospodárska
budova
Poľnohospodárska
budova

územie

podiel

603,34

Celková
cena

Dubodiel

1 500,00 €

Dubodiel

500,00 €

Teľatník
Kravín

2 304,37 €
603,54 €
3 873,56 €
661,64 €
328,25 €

Poznámka

3 000,00 €
451

Dubodiel

1

/1

Kravín

1 000,00 €
12 000,00 €
18 000,00 €

Celková hodnota stavieb
Drobný hmotný majetok - inventár k 31. 03. 2021
Drobný hmotný majetok - inventár
Značka, výrobné
(popis)
číslo
Kuchnský stôl - štvorcový

Farba
Biela

Kuchnský stôl - štvorcový

Biela

Čalúnená stolička

Tmavohnedá

Drevená stolička

Tmavohnedá

Skriňa drevená

Bledohnedá

Skriňa plechová

Šedá

Písací stôl
Skriňa drevená
Čalúnená stolička
Skriňa drevená
Skriňová zostava
Čalúnená stolička
Stolík pod počítač
Písací stôl
Počítačový monitor LCD

Bledohnedá
Bledohnedá
Tmavohnedá
Bledohnedá
Tmavohnedá
Tmavohnedá
Bledohnedá
Bledohnedá
Čierna
Čierno
červena
Čierna
Čierna

Acer

Počítač s príslušenstvom (klávesnica, myš) FUJITSU

Počítačový monitor LCD
PHILIPS
Počítač s príslušenstvom (klávesnica, myš) Hewlett - Packard
Multfunkčné zariadenie (kopírka, skener,
HP Laser Jet M1522n Šedá
tlačiareň)
Multfunkčné zariadenie (kopírka, skener, HP Laser Jet 1536dnf
Čierna
tlačiareň)
MFP
PKK-1515 SAM Galasy
Prenosný telefón - pevná sieť
Čierna
J3
Mobilný telefón
Apple iPhone 7
Notebook s príslušenstvom
Čierna
Nabíjačka autobatérií
Zdvihák
Vŕtačka
Napájačka jednoloptová, bič
Bojler

-

Počet Umiestnenie
kusov inventáru
1 kus Vstupná chodba
Zasadacia
3 kusy
miestnosť
Zasadacia
2 kusy
miestnosť
Zasadacia
1 kus
miestnosť
Zasadacia
1 kus
miestnosť
Zasadacia
3 kusy
miestnosť
2 kusy Kancelária 1
3 kusy Kancelária 1
2 kusy Kancelária 1
1 kus Kancelária 2
1 kus Kancelária 2
4 kusy Kancelária 2
2 kusy Kancelária 2
2 kusy Kancelária 2
1 kus Kancelária 2

Celková
cena

1 kus Kancelária 2

200,00 €

1 kus Kancelária 2
1 kus Kancelária 2

30,00 €
200,00 €

1 kus Kancelária 2

50,00 €

1 kus Kancelária 2

50,00 €

1 kus Kancelária 2

20,00 €

1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus
1 kus

200,00 €
250,00 €
30,00 €
25,00 €
30,00 €
80,00 €
100,00 €

Ing. Peter Čibík
Ing. Peter Čibík
Dielňa
Dielňa
Dielňa
Kravín
Kravín

10,00 €
30,00 €
10,00 €
5,00 €
20,00 €
90,00 €
60,00 €
120,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €
30,00 €

1 800,00 €

Celková hodnota drobného hmotného majetku - inventáru
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K018793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Remenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kaštieľom 648/48, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1945
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/634/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/634/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
1. Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Milan Remenár, nar. 22. 12. 1945, naposledy bytom: Pod kaštieľom 648/48, 018 41 Dubnica nad Váhom,
súpisovej zložky majetku č. 1 oddelenej podstaty veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej
stanici 22, 911 33 Trenčín:
č. zl. obec
1
Nová Dubnica

k. ú.
Nová Dubnica

LV
parc. č.
2775 “C“

regis. druh pozemku
340/4 zastavaná plocha a nádvorie

výmera v m2
27

podiel súpisová hodnota
1/1
1 600,00 €

2. Zrozumiteľná ponuka, napísaná v slovenskom jazyku a podpísaná záujemcom, musí byť doručená do sídla
správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany, do dňa 10. 05. 2021 do 12:00 hod.
s viditeľným označením: Ponuka Nová Dubnica, inak sa na ňu neprihliada. Ponuku možno doručiť v stanovenom
termíne aj elektronicky s označením predmetu: Ponuka Nová Dubnica, do elektronickej schránky správcu;
elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby
na podanie elektronického podania, inak sa na podanie neprihliada.
3. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za parcelu,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak nebude vyhodnotený
ako úspešný záujemca,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
3863420191.
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5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
6. Víťaz ponukového konania (nadobúdateľ) bude vyhodnotený a zálohy na ponúknuté kúpne ceny budú
neúspešným záujemcom vrátené na účet uvedený v príslušnej ponuke do troch týždňov od skončenia
ponukového konania. Víťazovi ponukového konania sa zložená záloha započíta do kúpnej ceny.
7. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Náklady súvisiace s prevodom majetku
znáša nadobúdateľ.
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K018794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Remenár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod kaštieľom 648/48, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1945
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/634/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/634/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
1. Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Milan Remenár, nar. 22. 12. 1945, naposledy bytom: Pod kaštieľom 648/48, 018 41 Dubnica nad Váhom,
súpisovej zložky majetku č. 2 oddelenej podstaty veriteľa: Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín, K dolnej
stanici 22, 911 33 Trenčín:
č. zl. obec
k. ú.
LV reg. parc. č. druh pozemku
výmera v m2 podiel súpisová hodnota
2
Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom 5163 “C“ 1266/156 zastavaná plocha a nádvorie 19
1/1
4 850,00 €

2. Zrozumiteľná ponuka, napísaná v slovenskom jazyku a podpísaná záujemcom, musí byť doručená do sídla
správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921 01 Piešťany, do dňa 10. 05. 2021 do 12:00 hod.
s viditeľným označením: Ponuka garáž, inak sa na ňu neprihliada. Ponuku možno doručiť v stanovenom termíne
aj elektronicky s označením predmetu: Ponuka garáž, do elektronickej schránky správcu; elektronické podanie a
jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby na podanie
elektronického podania, inak sa na podanie neprihliada. Parcela je zastavaná garážou nezapísanou na liste
vlastníctva.
3. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za majetok,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
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- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak nebude vyhodnotený
ako úspešný záujemca,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
3863420192.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
6. Víťaz ponukového konania (nadobúdateľ) bude vyhodnotený a zálohy na ponúknuté kúpne ceny budú
neúspešným záujemcom vrátené na účet uvedený v príslušnej ponuke do troch týždňov od skončenia
ponukového konania. Víťazovi ponukového konania sa zložená záloha započíta do kúpnej ceny.
7. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Náklady súvisiace s prevodom majetku
znáša nadobúdateľ.
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K018795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Václavík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestečko 21, 020 52 Mestečko
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/56/2021 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/56/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 40OdK/56/2021 zo dňa 14.4.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka Miroslav Václavík, nar.7.7.1982, trvale bytom Mestečko 21, 020 52. Do funkcie správcu bol ustanovený
JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s ustanovením § 85
ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu dlžníka Miroslav Václavík, nar.
7.7.1982, trvale bytom Mestečko 21, 020 52 sp. zn.: 40OdK/56/2021 S1070, je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu, na Ulici M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00
hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred telefonicky na tel. č. správcu
0905907072. Správca zároveň oznamuje, že preddavok na trovy konania vyžadovaný na účinné popieranie
pohľadávok veriteľmi podľa § 32 odsek 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii možno
skladať v prospech bankového účtu správcu vedeného vo VÚB a.s., číslo účtu: SK10 0200 0000 0001 5874 7542.
JUDr. Peter Frajt, správca

K018796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrnčár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mníchova Lehota -, 913 21 Mníchova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/425/2019/ S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/425/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: Milan Hrnčár, nar. 11.06.1971, trvale bytom Mníchova Lehota,
podnikajúci pod obchodným menom Milan Hrnčár s miestom podnikania 913 21 Mníchova Lehota 150, IČO: 40
195 651, zmysle § 167l ods. 3. a primerane podľa § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok bola
zapísaná pohľadávka, prihláška, ktorej bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, teda
po 19.08.2019:
Veriteľ :
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
so sídlom:

Československé armády 954/7
500 03 Hradec Králové
Česká republika
IČO: 24 785 199

Prihlásená suma : 5 664.75 Eur
Deň doručenia prihlášky: 09.04.2021
Deň zápisu do Zoznamu pohľadávok: 19.04.2021

V Púchove, 21.04.2021
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K018797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Šraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brunovce 119, 916 25 Brunovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/402/2020 S1571
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/402/2020

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!
Správca: Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47 236 329, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S 1571
Úpadca: Ľubomír Šraj, nar. 23.01.1983, 916 25 Brunovce 119
Spisová značka správcu: 40OdK/402/2020 S1571

Spisová značka súdu: 40OdK/402/2020

Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598
Označenie prihlášky a pohľadávky:
- Prihláška pohľadávky označená veriteľom poradovým číslom 1.
Suma prihlásenej pohľadávky:
- 1. -

680,53 EUR

Prihláška doručená:
- poštou dňa 29.03.2021 o 13:00 h.
Prihláška pohľadávky bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!

Správcovský dom, k.s., Správca

K018798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šandorová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Údernícka 327/45, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/520/2020 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/520/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Správca dlžníka Mária Šandorová, rod. Ištoková, nar. 07.01.1958, trvale bytom Údernícka 327/45, 972 51
Handlová oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola v súlade s ust. § 28 ods. 3 ZKR zapísaná pohľadávka
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Veriteľ:
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. so sídlom Československé armády 954/7, 500 03
Hradec Králové, Česká republika , IČO: 24785199
Prihlásená suma:
1. 36,56 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Trenčíne, 21.04.2021
JUDr. Mária Bustinová, správca

K018799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mečiar Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Fándlyho 751 / 7, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová, LL.M.
Sídlo správcu:
Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/45/2021 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/45/2021
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Barbora Koncová, LL.M., správca podstaty úpadcu Marek Mečiar, nar. 12.09.1981, J. Fándlyho 751/7,
971 01 Prievidza II -Píly, zvoláva v súlade s ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), prvú schôdzu veriteľov,
ktorá sa bude konať dňa 03.06.2021 o 09:30 hod. v kancelárii správcu na ul. Kpt. Jaroša 29 v Trenčíne.
Program schôdze:
1. Otvorenie, prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

JUDr. Babora Koncová, LL.M., správca

K018800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Anetta Kotryová rod.Uhrinová, podnikajúca pod
obchodným menom Anetta Kotryová, K-DESIGN,
IČO: 41646193, s miestom podnikania Viničky 5,
949 01 Nitra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničky 37/5, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/53/2020S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/53/2020
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ROZVRH ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
I. Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Nitra sp.zn.29OdK/53/2020 – 20 zo dňa 21.02.2020 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníčky: Anetta Kotryová rod.Uhrinová nar.01.10.1968, bytom Viničky 37/5, 949 11 Nitra,
podnikajúca pod obchodným menom Anetta Kotryová, K-DESIGN, IČO: 41646193, s miestom podnikania
Viničky 37/5, 949 01 Nitra.
Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený: JUDr.Peter Bojda, so sídlom kancelárie Topoľčianska 31/61,
949 01 Nitra – Dražovce.
Dňa 27.02.2020 bolo v obchodnom vestníku Uznesenie Okresného súdu Nitra sp.zn.29OdK/53/2020 – 20 zo dňa
21.02.2020 zverejnené.
V súlade s § 166i Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, boli zo stranu správcu konkurznej podstaty
preskúmané pomery dlžníčky a následne vyhotovený súpis majetku patriaci dlžníčke. V konkurznej veci dlžníčky
nebola prihlásená zabezpečená pohľadávka prednostného veriteľa a z tohto dôvodu bola vytvorená iba
všeobecná podstata.
Majetok patriaci do všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č.79/2020, zo dňa 24.04.2020.
II. Rozvrhová časť
Súpis všeobecnej podstaty pozostával:
Popis

Súpisná hodnota

Výťažok zo speňaženia majetku

Osobný automobil zn.TOYOTA RAV 4, EČV: NR 022 KK
Spolu

2.000,-€
2.000,-€

502,-€
502,-€

Pohľadávky proti podstate:
popis
odmena správcu
poštovné
paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov
paušálna náhrada za vedenie kancelárie
Spolu

suma
70,28,-€
5,20,-€
1,50,-€
270,-€
346,98,-€

V konkurze má správca nárok na paušálnu odmenu, odmenu z výťažku a náhradu nevyhnutných výdavkov
spojených s vedením konkurzného konania (§166j ods.5 zákona č.7/2005 Z.z.).
Podľa § 20 ods.1 písm.c) Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z.: „Za speňaženie hnuteľnej
veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných
do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku zo sumy
výťažku nad 330 eur 14 %.“ (502 x 14% = 70,28,-€).
Podľa § 24a písm.b) Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z.: „Za naskenovanie a vloženie
dokumentov do registra úpadcov patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojená s týmito činnosťami takto:
0,5 eura bez dane z pridanej hodnoty za každý vložený dokument do registra úpadcov.“(3 x 0,5 = 1,50)
Podľa § 24b písm.e) Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.665/2005 Z.z.: „Za užívanie priestorov
kancelárie a personálne zabezpečenie podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito
činnosťami takto: 30 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.“ (9 x 30 = 270,-€)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma určená na uspokojenie veriteľov: 155,02,-€.
V priebehu konkurzného konania si svoje pohľadávky prihlásili nasledovní veritelia:

veriteľ
UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Slovenská kancelária poisťovateľov

Prihlásená suma
istina
príslušenstvo
7742,18,-€ 2903,75,-€
644,35,-€
2194,22,-€

spolu
10645,93,-€
2838,57,-€

Uznaná suma
istina
príslušenstvo
0,-€
0,-€
644,35,-€ 32,21,-€

spolu
0,-€
676,56,-€

Podľa § 166b ods.1 písm.c) Zákona č.7/2005 Z.z.: „Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa
považuje pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom.“
Veriteľ UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. si prihlásil svoju pohľadávku z dôvodu nezaplatenia
zmenkovej sumy. Pohľadávka zo zmenky sa považuje, v prípade oddĺženia, za nevymáhateľnú voči dlžníčke
a z tohto dôvodu bola táto pohľadávka vylúčená z uspokojenia.
Podľa § 166b ods.1 písm.a) Zákona č.7/2005 Z.z.: „Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddĺženia sa
považuje príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom.“
Účelom ustanovenia o vylúčení niektorých nárokov z uspokojenia je najmä snaha o to, aby v prípadoch, ak nie je
dostatok majetku na úplné uspokojenie všetkých nárokov, bola uspokojená prioritne istina pohľadávok a nie
nároky, ktoré sú právnym poriadkom konštruované čisto ako právne.
Rozsah uspokojenia jednotlivých veriteľov

veriteľ
Slovenská kancelária poisťovateľov

výška uspokojenia
155,02,-€

Podľa § 167u ods.3 Zákona č.7/2005 Z.z.: „Plnenia pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo
adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca
poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.“
Správca vyzýva veriteľa, aby mu oznámil číslo bankového účtu, na ktorý možno zaslať výťažok zo všeobecnej
podstaty.

V Nitre, dňa 20.04.2021

JUDr.Peter Bojda

K018801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adyho 190/22, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/26/2021 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/26/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 12.2.2021, sp.zn: 31OdK/26/2021-18 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Ladislav Horváth, nar. 24.4.1967, bytom Adyho 190/22, 935 63 Čata, Slovenská republika, a JUDr.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn.
S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Okresný súd Nitra
týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 34/2021
dňa 19.2.2021.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku podliehajuceho konkurzu v zmysle ust. ZKR.
Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle §167v ods. 1 ZKR týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Ladislav Horváth, nar. 24.4.1967, bytom Adyho 190/22, 935
63 Čata, Slovenská republika, sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento konkurz
dlžníka zrušuje.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K018802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Šípoš, podnikajúci pod obchodným menom:
Peter Šípoš, so sídlom Sídlisko Lúky 1231/89, 952
01 Vráble IČO: 45693129
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Vráble 1, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1974
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/45/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/45/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to foreign creditors
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Peter Šípoš, nar.:
13.10.1974, bytom Sídlisko Lúky 1231/89, 952 01 Vráble, (podnikajúci pod obchodným menom: Peter Šípoš, so
sídlom Sídlisko Lúky 1231/89, 952 01 Vráble IČO: 45693129), Slovenská republika, ďalej len „dlžník“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27OdK/45/2021-20 zo dňa 14.04.2021 bol vyhlásený
konkurz a dlžníčka sa zbavuje dlhov.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Peter Šípoš, born 13.10.1974, domicile Sídlisko Lúky No 1231/89, 949 01 Nitra,
(under the trade name: Peter Šípoš, with your business location Sídlisko Lúky No 1231/89, 952 01 Vráble,
IDO: 45693129), Slovak Republic hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution
of the District Court Nitra, No. 27OdK/45/2021-20 dated of 14. April 2021 bankruptcy was declared on the
Bankrupts has been declared and the debtor has been de-debited.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 75/2021 dňa 21.04.2021. Dňom
22.04. 2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal /2021 on 21. April 2021. Bankruptcy was declared
on of April 22. 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 28 sec.6 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do
elektronickej (dátovej) schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu. (§ 167l ods. 3 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR). Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or
to the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA). The beginning of the period for registration
of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring
the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA). Applications received by the
administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The creditor has the right to
enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is drawing up the playout
schedule.
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
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12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZoKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZoKR)
16. A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if
a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA). A creditor who has a claim against
another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security of the debtor's assets. Such a
creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the property securing his
claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be
satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
17. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
18. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/848 z 20. mája 2015.
18. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Prvý správcovský dom,
komplementár/ unlimited

k.s.,

správca

dlžníka

/

the

debtor's

manager,

JUDr.

Kamil
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K018803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Šípoš, podnikajúci pod obchodným menom:
Peter Šípoš, so sídlom Sídlisko Lúky 1231/89, 952
01 Vráble IČO: 45693129
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Vráble 1, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1974
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/45/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/45/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra dlžníka: Peter Šípoš, nar.:
13.10.1974, bytom Sídlisko Lúky 1231/89, 952 01 Vráble, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Šípoš, so
sídlom Sídlisko Lúky 1231/89, 952 01 Vráble IČO: 45693129, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Nitra, č.k.: 27OdK/45/2021-20 zo dňa 14.04.2021, zverejnené v OV č. 75/2021 dňa 21.04.2021, týmto
oznamujeme, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Farská č.33, 949 01 Nitra, v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v čase od 8.00-12.00 hod. a od 13.00-15.00 hod.
Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej
adrese, alebo telefonicky na čísle: 037/6541595, alebo elektronickou poštou mailom: beresecky@beresecky.sk ,
JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K018804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Peter Šípoš, podnikajúci pod obchodným menom:
Peter Šípoš, so sídlom Sídlisko Lúky 1231/89, 952
01 Vráble IČO: 45693129
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Vráble 1, 952 01 Vráble
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1974
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/45/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/45/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym
orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra dlžníka: Peter Šípoš, nar.:
13.10.1974, bytom Sídlisko Lúky 1231/89, 952 01 Vráble, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Šípoš, so
sídlom Sídlisko Lúky 1231/89, 952 01 Vráble IČO: 45693129, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Nitra, č.k.: 27OdK/45/2021-20 zo dňa 14.04.2021, zverejnené v OV č. 75/2021 dňa 21.04.2021, týmto oznamuje
číslo účtu úpadcu vedenom v banke: PRIMA Banka Slovensko, a.s. pobočka Nitra IBAN: SK65 3100 0000 0040
3010 3308. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu
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K018805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edgar Tabery
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Thuróczyho č. 1822/25, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/174/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/174/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 2. kola VPK na predaj peňažnej pohľadávky
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Edgar Tabery, nar. 10.10.1988, bytom Šahy, J. Thuróczyho č. 1822/25,
vedenom pod spisovou značkou 27OdK/174/2020 v súlade s ust. §-u 167q ods. 1 v spojení s ust. §-u 167p ods. 1
ZoKR vyhlásil 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na predaj peňažnej pohľadávky zapísanej
do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 (zverejnené v OV č. 65/2021
zo dňa 07.04.2021 pod číslom K015747).
V súlade s Podmienkami 2. kola verejného ponukového konania zo dňa 31.03.2021 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 20.04.2021.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
2. kolo verejného ponukového konania na predaj peňažnej pohľadávky zapísanej do súpisu majetku
všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 je ukončené.

V Nitre, dňa 21.04.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K018806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edgar Tabery
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Thuróczyho č. 1822/25, 936 01 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/174/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/174/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Edgar Tabery, nar. 10.10.1988, bytom Šahy, J. Thuróczyho č. 1822/25, v
súlade s ust. §-u 167q ods. 1 v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania (ďalej
len „VPK“) na predaj peňažnej pohľadávky zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako
súpisová zložka majetku č. 1 (zverejnené v OV č. 181/2020 zo dňa 21.09.2020 pod. č. K070092).
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Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705;
mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Peňažná pohľadávka
Dlžník: Nikoleta Melicherová, dát. nar.: 20.09.1983, bytom A. Szokolyiho 3, 936 01 Šahy
Suma: 1.000,00 EUR;
Právny dôvod vzniku: pôžička poskytnutá fyzickej osobe na základe zmluvy o pôžičke;
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 1.000,00 EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 3. kole VPK vyššie uvedenú peňažnú pohľadávku správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR
podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 27OdK/174/2020 – pohľadávka „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 27OdK/174/2020 Edgar Tabery – pohľadávka - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 11.05.2021
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia pohľadávky, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 3. kole VPK neúspešný,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 12.05.2021 o 08.30 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný majetok a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 3. kole VPK a v zmysle ust. §-u
167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 3. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 3. kola VPK.

V Nitre, dňa 21.04.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K018807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Plachý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašice -, 956 22 Prašice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/45/2021 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/45/2021
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, správca majetku dlžníka: Vladimír Plachý, nar. 03.09.1961,
bytom 956 22 Prašice, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra č. k. 31OdK/45/2021 na
základe Uznesenia Okresného súdu Nitra zo dňa 19.04.2021, týmto o z n a m u j e, že v súlade s § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu vo veci č.k. 31OdK/45/2021 S1932 v kancelárii správcu na adrese: Hlavné
námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky, v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 8:00 do 14:00 hod..
Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadam podať písomne vopred na vyššie uvedenej adrese, alebo e-mailom
na: michaela.vadkerti@gmail.com , príp. telefonicky na tel. č: +421 907 738 054.
Korešpondenciu v predmetnej veci zasielajte na adresu kancelárie : Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, Hlavné
námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky.
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti , správca

K018808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Plachý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašice -, 956 22 Prašice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/45/2021 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/45/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca : Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie : Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové
Zámky, spravujúca majetok dlžníka: Vladimír Plachý, nar. 03.09.1961, bytom 956 22 Prašice, týmto v zmysle §
32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno zložiť preddavok na
trovy konania na účely popretia prihlásených pohľadávok je :
SK05 0900 0000 0051 5715 3323 , SWIFT: GIBASKBX

vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s..

Preddavok možno zložiť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlásenie pohľadávok alebo od zverejnenia
zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorene prihlásenú
pohľadávku, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložený samostatný preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 452021 ako špecifického symbolu. Do poznámky
uveďte meno dlžníka.
Podľa § 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.“
Podľa § 32 ods. 20 ZKR: „Povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá subjekt verejnej
správy podľa osobitného predpisu.“
Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z
preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
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Mgr. Ing. Michaela Vadkerti - správca

K018809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baráth Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná 641, 946 39 Iža (korešp. adresa Hlavná 760/5, 946 39
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/43/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/43/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov týmto oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na podávanie prihlášok, bola dňa
20.04.2021 do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 724 803, ktorou si veriteľ uplatnil pohľadávku vo výške 7 999,05 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K018810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hanuliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná č. 4696/32, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/238/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3. kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Zuzana Hanuliaková, nar. 15.03.1983, bytom Nové Zámky, Nábrežná č.
4696/32,, spis. zn.: 27OdK/238/2020 vyhlásil 3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 (zverejnené v OV
č. 65/2021 zo dňa 07.04.2021 pod číslom K015755).
V súlade s Podmienkami 3. kola verejného ponukového konania zo dňa 31.03.2021 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 20.04.2021.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo OPEL ASTRAG) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 1 je
ukončené.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Nitre, dňa 21.04.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K018811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hanuliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná č. 4696/32, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/238/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/238/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3. kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Zuzana Hanuliaková, nar. 15.03.1983, bytom Nové Zámky, Nábrežná č.
4696/32,, spis. zn.: 27OdK/238/2020 vyhlásil 3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 2 (zverejnené v OV
č. 65/2021 zo dňa 07.04.2021 pod číslom K015760).
V súlade s Podmienkami 3. kola verejného ponukového konania zo dňa 31.03.2021 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 20.04.2021.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (osobné motorové vozidlo ŠKODA
FELICIA) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisová zložka majetku č. 2
je ukončené.

V Nitre, dňa 21.04.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K018812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Hanuliaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná č. 4696/32, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/238/2020 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/238/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
V konkurznej veci dlžníka: Zuzana Hanuliaková, nar. 15.03.1983, bytom Nové Zámky, Nábrežná č. 4696/32,
spis. zn.: 27OdK/238/2020 správca dlžníka oznamuje, že nakoľko sa predmetný majetok zapísaný v súpise
majetku všeobecnej konkurznej podstaty:
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA-G;
Druh karosérie: AC Kombi;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 2000;
Farba: strieborná metalíza pastelová;
VIN: W0L0TGF35Y8094886;
Palivo: nafta;
EČV: NZ167CR;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 300 tis. km), nepojazdné, nefunkčné, nevyhnutná generálna
oprava, viditeľné znaky poškodenia karosérie, neplatná STK a EK;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
2. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo ŠKODA FELICIA;
Druh karosérie: AB Hatchback 5dv.;
Kategória vozidla: M1;
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 1997;
Farba: modrá metalíza;
VIN: TMBEFF613W0748869;
Palivo: benzín;
EČV: NZ542GY;
Stav: opotrebované vekom a najazdenými km (cca. 297 tis. km), pojazdné na kratšie vzdialenosti, nevyhnutná
oprava palivového čerpadla, prevodovky, v motore dochádza k úniku oleja, viaceré poškodenia (ventilátor,
prepínač svetiel, výstražné smerovky), poškodená, skorodovaná a na viacerých miestach preliačená karoséria,
neplatná STK a EK;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 100,- EUR
nepodarilo speňažiť ani v 3. kolách verejných ponukových konaní, v súlade s ust. §-u 167p ods. 2 ZoKR prestáva
podliehať konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak o predmetný majetok prejaví záujem niektorý veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia 3. kôl verejných ponukových konaní
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

V Nitre, dňa 21.04.2021
JUDr. Marek Ďuran, správca

K018813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovanová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. budovateľská 1414 / 30, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/24/2021 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/24/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 31OdK/24/2021 zo dňa 12.2.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Silvia Chovanová, nar. 7.1.1976, bytom
Budovateľská 1414/30, 945 01 Komárno, podnikajúci pod obchodným menom Silvia Chovanová –
ENCHANTED, s miestom podnikania Budovateľská 1414/30, 945 01 Komárno, IČO: 45 346 119
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 2.8.2014. Predmetné uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 33/2021 zo dňa 18.2.2021.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 20.4.2021 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom
na majetok dlžíka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ust. § 166 ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade,
ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia 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, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
JUDR. Vlasta Suchanová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lýdia Nagyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukáčovce 72, 951 23 Lukáčovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/229/2020 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/229/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie v zmysle § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Cabajská 817/2, 951 48 Jarok, správca konkurznej podstaty dlžníka
dlžníka Lýdia Nagyová, nar. 29.01.1976, bytom 951 23 Lukáčovce 72 (ďalej len „dlžník“) v súlade s ust. § 167p
ZKR vyhlasuje 3.kolo ponukového konania na predaj majetku Dlžníka.
Predmet ponukového konania:
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci/ súbor
Číslo súp.zl.
Popis hnuteľnej veci
majetku
Mobilný telefón Huawei P20
1

Stav

Výlučné
vlastníctvo

Súp. hodnota
majetku v €

funkčný

1/1

100

Výrobné číslo: 267440043310440
Adresa miesta, kde sa zl. nachádza: u dlžníka
Vlastník: Lýdia Nagyová
Deň a dôvod zápisu: 15.12.2020, podlieha konkurzu

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

ponukového

konania

poskytne

správca

na

emailovej

adrese:

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/229/2020– ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ .
2. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na adresu
kancelárie správcu konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Cabajská 817/2, 951 48 Jarok.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Ponuky sa považujú za doručené v lehote 10 kalendárnych dní ak budú doručené
najneskôr do 13:00 hodiny posledného dňa na predkladanie ponúk.
4. Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,
b. musí byť vyhotovená v písomnej forme,
c. musí obsahovať presné označenie záujemcu:
· pri fyzickej osobe nepodnikateľ - meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti,
telefonický kontakt, emailovú adresu,
· pri fyzickej osobe podnikateľ- meno, priezvisko, bydlisko, podpis, fotokópia preukazu totožnosti a výpis
zo živnostenského alebo iného obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, telefonický kontakt,
emailovú adresu,
· pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo iného
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej
osoby, telefonický kontakt, emailovú adresu,
d. musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
e. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
f. musí obsahovať vyhlásenie, že záujemca sa zaväzuje prijímať všetky oznámenia správcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prostredníctvom emailovej adresy ním uvedenej v návrhu ponuky,
g. musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
h. musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 20%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu
v správcom určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel,
i. musí obsahovať súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov Správcom za účelom
spracovania a vyhodnotenia verejného ponukového konania, poprípade uzatvorenia kúpnej zmluvy.
j. musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohu na kúpnu cenu
podľa § 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú výšku kúpnej ceny v sume 100% musí byť pripísaná v
prospech účtu správcu vedený v SLSP, IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588 1414, variabilný symbol:
31229202 najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 13:00 hodiny.
5. Víťazom ponukového konania sa stane ponuka záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku za predmet
predaja. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
6. Správca si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť a to aj bez udania dôvodu.
7. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti sa nebude prihliadať.
8. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do päť pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
9. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá
bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od zverejnenia
vyhodnotenia 3. kola ponukového konania v obchodnom vestníku. Oprávnenou osobou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa
nehnuteľnosť nachádza.
10. V lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia vyhodnotenia 3. kola ponukového konania
v obchodnom vestníku správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, ale len v prípade, že
oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok.
11. Všetky poplatky súvisiace s predajom, resp. s prepisom predmetu ponukového konania znáša kupujúci.
12. Kupujúci nadobúda majetok tak ako stojí a leží.
13. V lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
V Jarku dňa 21.04.2020
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K018815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koloman Lakatos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopná 539/10, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Cabajská 817/2, 951 48 Jarok
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/281/2020 S 1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/281/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1. kola ponukového
č. 64/2021 dňa 06.04.2021.

konania

zverejneného

v obchodom

vestníku

(ďalej

len

„OV“)

Do kancelárie správcu bola v určenej lehote doručená jedna ponuka, ktorá spĺňala všetky podmienky
ponukového konania a to od spoločnosti Slovak Estate s.r.o. - ponúknutá suma 76,00 €,
1.kolo ponukového konania vyhlasujem za úspešné a ponuku záujemcu Slovak Estate s.r.o., vyhodnocujem ako
víťaznú.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vzhľadom na § 167r zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákon
v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") má právo oprávnená osoba vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty.
Týmto vyzývam oprávnené osoby podľa § 167r ods. 4 ZKR, ak majú záujem o súp. zl. č. 1 a 2 zapísané v súpise
všeobecnej podstaty , aby v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v OV previedli sumu
rovnajúcu sa víťaznej ponuke, t.j. 76,00 € na účet správcu vedený v SLSP, IBAN: SK04 0900 0000 0051 2588
1414. Pokiaľ žiadna z oprávnených osôb neprejaví v určenej lehote záujem o predmetné súp. zl., uzavriem s
víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu.
V Jarku, dňa 21.04.2020
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K018816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Koczkás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ul. 178 / 8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1976
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/2/2021 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/2/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra uznesením zo dňa 19.01.2021, č. k. 28OdK/2/2021 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka
Imrich Koczkás, nar. 11.08.1976, bytom Hlavná 178/8, 945 01 Komárno – Kava (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 15/2021 zo dňa 25.01.2021, K003696.
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
27.10.2020, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa 27.10.2020,
súčinností tretích osôb, zisťovania osobných pomerov dlžníka, súčinností dlžníka a vlastného šetrenia Správca
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka – úpadcu: Imrich
Koczkás, nar. 11.08.1976, bytom Hlavná 178/8, 945 01 Komárno – Kava, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Imrich Koczkás, nar. 11.08.1976, bytom
Hlavná 178/8, 945 01 Komárno – Kava, zrušuje.
V Nitre, dňa 21.04.2021
LEGES Recovery k.s., správca
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K018817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Móna Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 129/20, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Kolníková
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/47/2021 S1959
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/47/2021
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 9:00 hod. do 16:00 hod (obedňajšia
prestávka 12:00 -13:00). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne
na e-mailovú adresu lucia@kolnikova.com, alebo na čísle telefónu 0910 984 849.
JUDr. Lucia Kolníková, správca

K018818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Móna Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 129/20, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Kolníková
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/47/2021 S1959
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/47/2021
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 ČSOB, a.s., číslo účtu/IBAN: SK15 7500 0000 0040 2774 5617. 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.
JUDr. Lucia Kolníková, správca

K018819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Móna Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mieru 129/20, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Kolníková
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/47/2021 S1959
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/47/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
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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:
Miroslav Móna, nar. 09.10.1986, bytom Mieru 129/20, 935 32 Kalná nad Hronom, Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/47/2021 zo dňa 15.04.2021(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: Miroslav Móna, date of 09.10.1986, address Mieru 129/20, 935 32 Kalná nad Hronom,
our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Nitra., proc. no: 23OdK/47/2021, dated on
15.04.2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 75/2021 dňa 21.04.2021
Dňom 22.04.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 75/2021 on 21.04.2021
Bankruptcy was declared on of 22.04.2021

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

K018820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lanská Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Gy. Széchényiho 8, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1973
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/41/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/41/2021
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

K018821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lanská Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Gy. Széchényiho 8, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1973
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
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Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/41/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/41/2021
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

K018822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lanská Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Gy. Széchényiho 8, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1973
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/41/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/41/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings.
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/č. 2015/8480 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka:
Eva Lanská, nar 12.08.1973, trvale bytom: Nám. Gy. Széchényiho 8, 940 02 Nové Zámky, Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/41/2021, zo dňa 15.04.2021 (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 Eva Lanská, date of birth 12.08.1973, address Nám. Gy. Széchényiho 8, 940 02 Nové
Zámky our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Nitra., proc. no: 28OdK/41/2021,
dated on 15.04.2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 75/2021 dňa 21.04.2021
Dňom 22.04.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 75/2021 on 21.04.2021
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Bankruptcy was declared on of 22.04.2021

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
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.
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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.

K018823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eiseltová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 1392/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/35/2021 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/35/2021
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 Jolana Eiseltová, nar. 20.10.1950, bytom Zváračská 1392/11, 945 01
Komárno, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 28OdK/35/2021 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

K018824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eiseltová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 1392/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/35/2021 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/35/2021
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 Jolana Eiseltová, nar. 20.10.1950, bytom Zváračská 1392/11, 945 01
Komárno, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn. 28OdK/35/2021 týmto v súlade s
ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 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:
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„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

K018825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eiseltová Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 1392/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/35/2021 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/35/2021
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»
(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"
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(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
Jolana Eiseltová, nar. 20.10.1950, bytom Zváračská 1392/11, 945 01 Komárno, (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/35/2021 zo dňa 13.04.2021 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. 28OdK/35/2021 from 13.04.2021, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets: Jolana
Eiseltová, born 20.10.1950, address Zváračská 1392/11, 945 01 Komárno, Slovak Republic, (hereinafter only
„the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 73/2021 z 19.04.2021. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 20.04.2021.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 73/2021
from April 19, 2021. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on April 20,
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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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
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).
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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

K018826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Cseh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
č. 40, 946 21 Veľké Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1971
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/280/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/280/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto oznamuje, že do jeho kancelárie bola doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty vo vyššie uvedenej konkurznej veci. Ide o prihlášku veriteľa: KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o., IČO: 24785199, celková suma prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky: 1602,46 EUR
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K018827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Ladislav Farkaš, podnikajúci pod obchodným
menom: Ladislav Farkaš, s miestom podnikania
Mostová 378/1, 935 63 Čata, IČO: 47 862 891
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 378/1, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1970
Obchodné meno správcu:
Správca - Timuľák Ladislav, JUDr.
Sídlo správcu:
Kmeťkova 334/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/15/2020 S1212
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/15/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 31OdK/15/2020 – 26 zo dňa 23.01.2020 bol na majetok úpadcu Ladislav
Farkaš, nar. 17.02.1970, bytom Mostová 378/1, 935 63 Čata, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným
menom: Ladislav Farkaš, s miestom podnikania Mostová 378/1, 935 63 Čata, IČO: 47 862 891, Slovenská
republika /ďalej v texte len „Dlžník“/ a zároveň som bol ustanovený za správcu. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 20/2020 dňa 30.01.2020.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku Dlžníka, vyhlásenia Dlžníka, ako aj s poukazom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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na Zoznamy majetku Dlžníka priložené k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku podliehajúceho konkurzu. Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu stanovené v § 167t ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Ladislav Farkaš, nar. 17.02.1970, bytom Mostová 378/1, 935
63 Čata, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom: Ladislav Farkaš, s miestom podnikania
Mostová 378/1, 935 63 Čata, IČO: 47 862 891, Slovenská republika, sa k o n č í a týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ladislav Timuľák, správca

K018828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nejedlého 408/3, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1994
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/36/2021 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/36/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Adrián Suchý (rod. Kotlár), nar.
29.12.1994, bytom Nejedlého 408/3, 951 41 Lužianky, podnikajúci pod obchodným menom: Adrián Suchý,
s miestom podnikania Nejedlého 408/3, 951 41 Lužianky, IČO: 50 863 070, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 05.05.2020 týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu
vedeného pod sp. zn. 31OdK/36/2021 S1719 nahliadať v kancelárii správcu SNP 56, 934 01 Levice, Slovenská
republika, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 07:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 14:30 hod., vždy
len po predchádzajúcom dohovore. Správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 905 948 699 alebo
prostredníctvom e-mailu na levice@gbkr.sk. Samotné nahliadanie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K018829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nejedlého 408/3, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1994
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/36/2021 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/36/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Adrián Suchý (rod. Kotlár), nar.
29.12.1994, bytom Nejedlého 408/3, 951 41 Lužianky, podnikajúci pod obchodným menom: Adrián Suchý,
s miestom podnikania Nejedlého 408/3, 951 41 Lužianky, IČO: 50 863 070, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 05.05.2020 týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej „ZKR“), zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK83 5600 0000
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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0071 9465 0002, BIC (SWIFT): KOMASK2X.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
§ 167l
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K018830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Adrián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nejedlého 408/3, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1994
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/36/2021 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/36/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako konkurzný správca
dlžníka: Adrián Suchý (rod. Kotlár), nar. 29.12.1994, bytom Nejedlého 408/3, 951 41 Lužianky, podnikajúci
pod obchodným menom: Adrián Suchý, s miestom podnikania Nejedlého 408/3, 951 41 Lužianky, IČO: 50
863 070, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.05.2020 (ďalej len „Dlžník“) Vám oznamuje, že
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31OdK/36/2021 zo dňa 09.04.2021 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil
konkurz na majetok Dlžníka a za správcu ustanovil G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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SNP 56, 934 01 Levice, Slovenská republika.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th May 2015,
as the trustee of the debtor: Adrián Suchý (rod. Kotlár), date of birth: 29.12.1994, residency at Nejedlého 408/3,
951 41 Lužianky, doing business under a trade name: Adrián Suchý, with a place of business: Nejedlého
408/3, 951 41 Lužianky, IČO: 50 863 070, with the terminated business activity on 05.05.2020, Slovenská
republika (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Nitra, proc.
no: 31OdK/36/2021 dated as of 9th of APRIL 2021 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate
and the trustee G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. residency of the office at SNP 56, 934 01
Levice, Slovak republic, mark of trustee S1719 was appointed.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 17.04.2021.
The bankruptcy proceedings came into effect on 17th of APRIL 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 a v jednom na
súd. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office and one to the court. The application must be lodged on the
prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of
the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on
which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which
has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency
named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the
application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating
whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account
books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is
lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Regulation (EU)
2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané, sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K018831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Slezáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Gen. Klapku 3900/4, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1977
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/145/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30ODK/145/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto oznamuje, že do jeho kancelárie bola doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty vo vyššie uvedenej konkurznej veci. Ide o prihlášku veriteľa: KRUK Česká a Slovenská
republika s.r.o., IČO: 24785199, celková suma prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky: 226,20 EUR
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K018832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ondrejka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince 97, 956 05 Radošina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1945
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/308/2018 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/308/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto oznamuje, že do jeho kancelárie bola doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty vo vyššie uvedenej konkurznej veci. Ide o prihlášku veriteľa: KRUK Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, celková suma prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky: 1367,11 EUR
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Nagy Rigó, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 2561/2, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/206/2020 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/206/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto oznamuje, že do jeho kancelárie bola doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty vo vyššie uvedenej konkurznej veci. Ide o prihlášku veriteľa: EOS KSI Slovensko, a.s., IČO:
35724803, celková suma prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky: 1561,53 EUR
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K018834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdna 2357/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 195 727
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1.Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/252/2018 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/252/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca týmto oznamuje, že do jeho kancelárie bola doručená prihláška pohľadávky po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty vo vyššie uvedenej konkurznej veci. Ide o prihlášku veriteľa: POHOTOVOSŤ, s.r.o., IČO: 35
807 598, celková suma prihlásenej nezabezpečenej pohľadávky: 7211,13 EUR
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K018835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uňatinská Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Belica
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/261/2020 S1208
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/261/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Miroslav Belica, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1208 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mária Uňatinská, nar. 16.07.1961, , 945 01 Komárno, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 30.03.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

Slovenská republika - Krajský súd v
215759 Záhradnícka 10
Bratislave

PSČ: Štát

Bratislava 813 66

Slovenská
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
66,- €

JUDr. Miroslav Belica, správca

K018836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eliadesová Kristina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 167 / 4, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/13/2021 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/13/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Mgr. Erik Štorek, so sídlom kancelárie Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, správca dlžníka Kristina Eliadesová,
nar. 20.06.1957, bytom Želiezovce, Slnečná č. 167/4, v súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Kristina Eliadesová, nar. 20.06.1957, bytom Želiezovce, Slnečná č. 167/4, k o n č í , nakoľko došlo k
splneniu rozvrhu výťažku.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Kristina
Eliadesová, nar. 20.06.1957, bytom Želiezovce, Slnečná č. 167/4, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZoKR
z r u š u j e . Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Týmto nie je dotknutá platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu.

V Nových Zámkoch dňa 21.04.2021

Mgr. Erik Štorek, správca

K018837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Požoniová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. P. Jilemnického 2839/4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/38/2021
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Okresný súd Nitra
28OdK/38/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca dlžníka Terézia Požoniová, nar. 09.01.1952, bytom Ul. P.
Jilemnického 2839/4, 934 01 Levice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.
28OdK/38/2021, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im
správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po
predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Školská 13, 936 01 Šahy v bežných pracovných dňoch
pondelok až piatok v čase od 08:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 15:30 hod.. Žiadosť o zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, elektronickou poštou na
e-mailovú adresu: dobos.spravca@gmail.com, prípadne telefonicky na: +421 904 557 344
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M, MBA, správca

K018838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Požoniová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. P. Jilemnického 2839/4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/38/2021 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/38/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca Terézia Požoniová, nar. 09.01.1952, bytom Ul. P. Jilemnického 2839/4, 934 01 Levice
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/38/2021 zo dňa
13.04.2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 73/2021 zo dňa 19.04.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bol ustanovený PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Terézia Požoniová, our duty is to inform you,
that with the resolution of the District Court Nitra, No. 28OdK/38/2021 on the 13.04.2021 and promulgated
in the Commercial bulletin No. 73/2021 from 19.04.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
appointed PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in
the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be
considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ úveru na 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)
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.
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)
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.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application 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.
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
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
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 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application 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.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
A creditor who does not have a domicile or 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.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who 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.
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)
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.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA., správca / trustee

K018839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Terézia Požoniová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. P. Jilemnického 2839/4, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/38/2021 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/38/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, správca dlžníka Terézia Požoniová, nar. 09.01.1952, bytom Ul. P.
Jilemnického 2839/4, 934 01 Levice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.
28OdK/38/2021, týmto zverejňuje číslo bankového účtu dlžníka, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na
trovy konania pre popretie pohľadávky - číslo účtu je: IBAN: IBAN: SK58 0900 0000 0051 7127 3823 vedený
v Slovenskej sporiteľni, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA, správca.

K018840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Broškovič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolťanská cesta 610 / 26, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdS/1/2021 S1834
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Nitra
29OdS/1/2021
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára
JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834 (ďalej aj len ako „Správca“), ako správca
dlžníka Milan Broškovič, nar. 17.02.1962, bytom Kolťanská cesta 26, 941 31 Dvory nad Žitavou, podnikajúci
pod obchodným menom: Milan Broškovič, IČO: 41 763 912, s miestom podnikania Roľnícka 5283/9, 940 01
Nové Zámky (ďalej aj len ako „Dlžník“), týmto v zmysle § 168d ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)
oznamuje, že v konaní o určenie splátkového kalendára Správca zostavil návrh splátkového kalendára
poskytujúceho uspokojenie nezabezpečených pohľadávok veriteľov Dlžníka v rozsahu 42,08 %.
Podľa ust. § 168d ods. 2 ZKR „Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u
správcu do 90 dní od zverejnenia oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca
predloží návrh splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca
vyjadrí. Ak je to vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca
môže upraviť návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov“.
V prípade záujmu o nahliadnutie do splátkového kalendára prosím kontaktujte tel. číslo: 0901919180, alebo email:
winklerova@agbr.sk
V Nitre, dňa 21.04.2021
JUDr. Milada Koukalová, správca

K018841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcinko Csaba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ,, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1980
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/32/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/32/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu S1868, správca dlžníka Csaba Marcinko, nar. 18.04.1980, Komárno, 945 01 Komárno, v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcinko Csaba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ,, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1980
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/32/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/32/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, zn.
správcu
S1868,
správca
dlžníka Csaba
Marcinko,
nar.
18.04.1980,
Komárno,
945
01
Komárno, týmto oznamuje, že:

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

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

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

K018843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Sp. zn.: 32K/21/2016 S 1235

Návrh konečného rozvrhu výťažku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Úpadca: Roman Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce,
podnikajúci pod obchodným menom Roman Hudák, miesto podnikania Hviezdoslavova 1891/70, 953 01
Zlaté Moravce

I.

Všeobecná časť:

Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.: 32K/21/2016-70 zo dňa 13.6.2016 bol na dlžníka Roman
Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným
menom Roman Hudák, miesto podnikania Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej len "úpadca")
vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu úpadcu.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejnením v Obchodnom
vestníku č. OV 117/2016 zo dňa 17.6.2016.

Opis majetku úpadcu:

Úpadca má nasledovný majetok, ktorý podlieha konkurzu a je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty:

Zastavané plochy a nádvoria
dom
záhrady
orná pôda
orná pôda
trvalé trávne porasty
orná pôda
trvalé trávne porasty
trvalé trávne porasty
orná pôda
trvalé trávne porasty
orná pôda
trvalé trávne porasty
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalé trávne porasty
orná pôda
záhrady
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
CENNÝ PAPIER
CENNÝ PAPIER

1000
5000
1000
448,55
130,81
1,81
65,92
10,25
30,95
79,19
9,08
193,08
11,24
138,98
19,27
55,6
34,3
962,78
72,41
7,91
3041,45
115,13
117,22
35,06
46,16
7,14
287,74
34,05
2,84
331,94
165,97
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CENNÝ PAPIER
CENNÝ PAPIER
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Súbor hnuteľných vecí
Nespotrebovaná časť preddavku
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Program sporenia PLUS MAJETOK
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka

Deň vydania: 26.04.2021
66,39
1427
1860,65
1798,32
325
663,88
1325
715,83
96,18
883,57
839,03
841,5
695,41
933,18
821,7
903
779,6
910,8
618,75
396
705,49
643,5
839,25
911,25
581,85
812,25
598,5
850,5
805,5
441
405
389,25
378
454,5
450
450
635,8
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
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celkom je zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty majetok v sume 49.989,26 EUR.

Správca na základe Uznesenia Okresného súdu v Nitre pod sp. zn. 12Pc/23/2016-26 o vyporiadaní BSM,
právoplatného dňa 12.5.2017 vylúčil zo súpisu konkurznej podstaty:

typ súpisovej zložky majetku : Súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľných vecí: rýchlovarná kanvica, záclony, uteráky, obraz, sada pohárov, sada tanierov, beletria,
digitálny fotoaparát, DVD kamera, počítač s monitorom, elektrické hodiny, DVD prehrávač, chladnička,
práčka, vysávač, elektrická šróbovačka
Miesto uloženia veci: Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 1891/70
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 v BSM
Súpisová hodnota majetku: 500,- Eur

typ súpisovej zložky majetku : Súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľných vecí: mini veža SA PM 21, PC repro Logitech, sporák Elektrolux EKK 5009, TP link Wifi TL
WR 741 ND, vežový ventilátor KF 28 CE II, sušič Rowenta CV 4721 FO
Miesto uloženia veci: Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 1891/70
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 v BSM
Súpisová hodnota majetku: 150,- Eur

Správca na základe Uznesenia Okresného súdu v Nitre pod sp. zn. 12Pc/23/2016-26 o vyporiadaní BSM,
právoplatného dňa 12.5.2017 zapísal do súpisu konkurznej podstaty:

typ súpisovej zložky majetku : Súbor hnuteľných vecí
Popis hnuteľných vecí: rýchlovarná kanvica, DVD prehrávač Panasonic, digitálny fotoaparát, DVD kamera,
počítač s monitorom, elektrické hodiny, elektrická šróbovačka, TP link Wifi TL WR 741 ND, vežový
ventilátor KF 28 CE II, sušič Rowenta CV 4721 FO, PC repro Logitech
Miesto uloženia veci: Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 1891/70
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 v BSM
Súpisová hodnota majetku: 325,- Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Speňaženie súpisových zložiek majetku:

Nehnuteľnosti a to zastavané plochy a nádvoria, dom a záhrady správca speňažil ako súbor v sume 1.036.- eur,
všetky ostatné nehnuteľnosti zapísané v súpise majetku všeobecnej podstaty speňažil ako súbor v sume 3.150.eur. Cenné papiere správca speňažil ako súbor v sume 420.- eur a súbor hnuteľných vecí, zapísaných do súpisu
na základe Uznesenia Okresného súdu v Nitre pod sp. zn. 12Pc/23/2016-26 o vyporiadaní BSM, právoplatného
dňa 12.5.2017 v sume 100.- eur. Všetky peňažné pohľadávky a program sporenia PLUS MAJETOK za sumy
zhodné s ich súpisovou hodnotou, spolu v sume 34.050,16 eur. Nespotrebovaná časť preddavku na odmenu
správcu je v sume 663,88 eur.

Hodnota výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty je 39.420,04 EUR.

Opis pohľadávok proti všeobecnej podstate proti ktorým v lehote na podanie námietok neboli podané
žiadne námietky:

17.6.2016
22.6.2016
22.6.2016
30.6.2016
6.7.2016
8.7.2016
8.7.2016
8.7.2016
22.7.2016
27.7.2016
27.7.2016
27.7.2016
27.7.2016
31.7.2016
3.8.2016
8.8.2016
9.8.2016
9.8.2016
23.8.2016
23.8.2016
30.8.2016
31.8.2016
20.9.2016
21.9.2016
22.9.2016
26.9.2016
26.9.2016
27.9.2016
30.9.2016
5.10.2016
10.10.2016
10.10.2016
7.10.2016
21.10.2016
27.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016

2
1,15
25,42
10
1,15
2,3
2,3
25,42
1,15
25,42
1,15
1,15
1,15
10
1,15
25,42
1,15
1,4
1,15
1,15
25,42
10
0,35
25,42
1,15
1,15
1,15
1,15
10
4647,15
25,42
1,25
103,27
1,25
1,25
0,03
8
10

spotrebný materiál
poštovné - výzva na poskytnutie súčinnosti
cestovné - LV-NR - prvá priebežná písomná správa
paušál za telef., faxové, internetové a kopírovacie služby
poštovné - potvrdenie o doručení prihlášky
poštovné - oznámenie zahraničným veriteľom
poštovné - oznámenie zahraničným veriteľom
cestovné - LV-NR - druhá priebežná písomná správa
poštovné - potvrdenie o doručení prihlášky
cestovné - LV-NR - predloženie evidencie súdu
poštovné - potvrdenie o doručení prihlášky
poštovné - potvrdenie o doručení prihlášky
poštovné - potvrdenie o doručení prihlášky
paušál za telef., faxové, internetové a kopírovacie služby
poštovné - potvrdenie o doručení prihlášky
cestovné - LV-NR - tretia priebežná písomná správa
poštovné - potvrdenie o doručení prihlášky
spotrebný materiál
poštovné - výzva
poštovné - výzva
cestovné - LV-NR - štvrtá priebežná písomná správa
paušál za telef., faxové, internetové a kopírovacie služby
spotrebný materiál
cestovné - LV-NR - zápisnica z 1. schôdze, návrh správcu
poštovné - potvrdenie o doručení prihlášky
poštovné - výzva na poskytnutie súčinnosti
poštovné - žiadosť o uloženie pokynu
poštovné - návrh na vyznačenie poznámky
paušál za telef., faxové, internetové a kopírovacie služby
odmena správcu do 1.schôdze veriteľov
cestovné - LV-NR - predloženie evidencie súdu
poštovné - doplnenie návrhu
faktúra pracovné pomôcky započítaná na fa 9/2016
poštovné - potvrdenie o doručení prihlášky
poštovné - oznámenie o popretí pohľadávky
bankové poplatky
bankové poplatky
paušál za telef., faxové, internetové a kopírovacie služby
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2.11.2016
6.11.2016
11.11.2016
18.11.2016
21.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
7.12.2016
7.12.2016
9.12.2016
16.12.2016
30.12.2016
30.12.2016
31.12.2016
9.1.2017
9.1.2017
31.1.2017
24.2.2017
28.2.2017
28.2.2017
1.3.2017
24.3.2017
27.3.2017
31.3.2017
31.3.2017
31.3.2017
18.4.2017
30.4.2017
25.5.2017
26.5.2017
31.5.2017
31.5.2017
8.6.2017
13.6.2017
27.6.2017
30.6.2017
30.6.2017
21.7.2017
21.7.2017
31.7.2017
31.7.2017
17.8.2017
24.8.2017
31.8.2017
31.8.2017
22.9.2017
22.9.2017
30.9.2017
30.9.2017
31.10.2017
31.10.2017
7.11.2017
30.11.2017
30.11.2017
31.12.2017
31.12.2017
26.1.2018
31.1.2018
31.1.2018
2.2.2018
28.2.2018
28.2.2018
8.3.2018

1,6
0,7
25,42
25,42
1,25
8
10
50
52,7
25,42
25,42
0,01
8
10
1,25
0,5
10
1,25
8
10
1,25
12
25,42
859,32
8
30
25,42
30
178,71
1,25
8
30
1,25
0,4
25,42
8
30
25,42
1,25
8
30
1,25
25,42
30
8
1,25
1,25
30
8
30
8
1,25
30
8
30
8
1,25
30
8
1,25
30
8
1,25
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poštovné - predloženie zápisníc súdu
spotrebný materiál
cestovné - LV-NR - predloženie zoznamu pohľadávok
cestovné - LV-NR - podanie žaloby
poštovné - výpoveď zmluvy
bankové poplatky
paušál za telef., faxové, internetové a kopírovacie služby
bankový poplatok za podanie správy
poštovné - výzva oprávneným osobám na odkup spoluvl. Podielu
cestovné - LV-NR - návrh na schválenie dohody o vyporiadaní BSM
cestovné - LV-NR - predloženie dohody
bankové poplatky
bankové poplatky
paušál za telef., faxové, internetové a kopírovacie služby
poštovné - predloženie evidencie súdu
spotrebný materiál
paušál za telef., faxové, internetové a kopírovacie služby
poštovné - výzva
bankové poplatky
paušál za telef., faxové, internetové a kopírovacie služby
poštovné - predloženie evidencie súdu
správny poplatok za osvedčenie listín a podpisov na kúpnej zmluve - oddelená podstata
cestovné - LV-NR - pojednávanie vo veci žaloby o vyporiadanie BSM
vyúčtovanie dane z rok 2016
bankové poplatky
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
cestovné - LV-NR - predloženie evidenice súdu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
vyúčtovanie dane z rok 2016 - doplatok
poštovné
bankové poplatky
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
poštovné
spotrebný materiál
cestovné - LV-NR - pojednávanie vo veci žaloby o neplatnosť zmluvy
bankové poplatky
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
cestovné - LV-NR - vyjadrenie vo veci žaloby o neplatnosť zmluvy
poštovné
bankové poplatky
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
poštovné
cestovné - LV-NR - pojednávanie vo veci žaloby o neplatnosť zmluvy
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankové poplatky
poštovné
poštovné
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankové poplatky
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankové poplatky
poštovné
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankové poplatky
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankové poplatky
poštovné
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankové poplatky
poštovné
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankové poplatky
poštovné
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31.3.2018
31.3.2018
16.4.2018
30.4.2018
30.4.2018
31.5.2018
31.5.2018
20.6.2018
30.6.2018
30.6.2018
4.7.2018
31.7.2018
31.8.2018
30.9.2018
31.10.2018
30.11.2018
31.12.2018
31.1.2019
28.2.2019
31.3.2019
12.4.2019
15.4.2019
30.4.2019
15.5.2019
16.5.2019
29.5.2019
31.5.2019
30.6.2019
31.7.2019
31.8.2019
27.9.2019
30.9.2019
30.9.2019
1.10.2019
2.10.2019
25.10.2019
30.10.2019
30.11.2019
10.12.2019
10.12.2019
6.12.2019
31.12.2019
20.1.2020
24.1.2020
30.1.2020
31.1.2020
31.1.2020
28.2.2020
24.2.2020
28.2.2020
23.3.2020
31.3.2020
30.4.2020
29.5.2020
31.5.2020
30.6.2020
31.7.2020
31.7.2020
31.8.2020
31.8.2020
30.9.2020
30.10.2020
30.10.2020

30
8
1,25
30
8
30
8
1,25
30
8
1,25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1,25
330
30
1,25
150
607,3
30
30
30
30
1,6
62,1
30
1,55
106,2
1,55
30
30
2
63,55
106,2
30
18,58
1,65
9,3
43,8
30
1,65
18,58
30
10,84
30
30
8
30
30
8
30
8
30
30
8
30
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paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankové poplatky
poštovné
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankové poplatky
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankové poplatky
poštovné
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankové poplatky
poštovné
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
poštovné
Ing. Ďuriš ZP
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
poštovné
Ing. Lančaričová ZP
TPZ v spore s PROFICREDIT Slovakia priznané súdnym rozhodnutím, PPP § 87 ods. 2 písm. c) ZKR
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
obálky
poštovné
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
poštovné
regionpress faktúra za inzerciu
poštovné
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
obálky
poštovné
regionpress faktúra za inzerciu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
cestovné dražba LV-ZM-LV
poštovné
poštovné
regionpress faktúra za inzerciu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
poštovné
cestovné dražba LV-ZM-LV
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
cestovné odovzdanie predmetu dražby LV-Nemčiňany-LV
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankový poplatok za vedenie účtu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankový poplatok za vedenie účtu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankový poplatok za vedenie účtu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankový poplatok za vedenie účtu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
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30.11.2020
30.11.2020
31.12.2020
29.1.2021
30.1.2021
26.2.2021
28.2.2021
31.3.2021
31.3.2021
30.4.2021
30.4.2021

8
30
30
8
30
8
30
8
30
8
30
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bankový poplatok za vedenie účtu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankový poplatok za vedenie účtu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankový poplatok za vedenie účtu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankový poplatok za vedenie účtu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
bankový poplatok za vedenie účtu
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
odmena správcu zo speňaženia
súdny poplatok

Celkom v sume 12.614,55 eur.

Na odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne za úpadcu bolo zaplatených celkom v sume 12.347,81 eur.

Celková suma pohľadávok proti podstate (oddelenej + všeobecnej) je vo výške 24.962,36 EUR.

Pohľadávky oddelenej podstaty veriteľa Tatra banka, a.s. boli evidované vo výške 46,9239% z ich celkovej sumy,
nakoľko sa týkali tejto oddelenej podstaty a zároveň všeobecnej podstaty. V zmysle § 87 ods. 5 ZKR „ak
pohľadávka proti podstate vznikla v súvislosti s viacerými zložkami majetku, správca pomerne rozpočíta
pohľadávku proti podstate medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty, pričom
vychádza z hodnoty uvedenej v súpise“ a to do dňa speňaženia tohto majetku, t.j. do 7.12.2016 a v celej sume, ak
sa týkali výlučne majetku tejto podstaty, t.j. vyššie uvedených, na pohľadávkach proti podstate sa oddelená
podstata veriteľa Tatra banka, a.s. podieľala sumou 2.310,25 EUR (podľa schváleného rozvrhu zabezpečeného
veriteľa Tatra banka, a.s.).

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate je vo výške 22.652,11 EUR.

Čistý výťažok je v sume 16.767,93 EUR.

Dňom 2.8.2016 uplynula základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie pohľadávok veriteľov, v tejto
lehote sa prihlásili veritelia úpadcu všeobecnej podstaty, ktorých pohľadávky boli zistené:

veriteľ
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Poštová banka, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
Tatra banka, a.s. - zvyšok zo zabezpečenej pohľ.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Consumer Finance Holding, a.s.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

prihlásená suma
140,7
17408,86
783,44
402,34
19139,94
3100,09
4301,42
7034,46
5956,23

zistená suma
140,7
17408,86
783,44
402,34
19139,94
3100,09
4301,42
7034,46
2025,94
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POHOTOVOSŤ, s.r.o.
De Vries Justitia s.r.o.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Deň vydania: 26.04.2021

1804
272,7
4338,33

1804
272,7
0

64682,51

56413,89

1. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700,
suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je: 140,70 eur, poradie E, pohľadávky sú zapísané pod por.č. 1,
2. Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130,
suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je: 7.034,46 eur, poradie E, pohľadávky sú zapísané pod por.č.
2,
3. De Vries Justitia s.r.o., so sídlom Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 24305511,
suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je: 272,70 eur, poradie D, pohľadávky sú zapísané pod por.č.
3,
4. POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35807598, suma prihlásených
nezabezpečených pohľadávok je: 1804.- eur, poradie E, pohľadávky sú zapísané pod por.č. 4,
5. Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, suma
prihlásených nezabezpečených pohľadávok je: 17.408,86 eur, poradie E, pohľadávky sú zapísané pod por.č. 5
6. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35792752, suma
prihlásených nezabezpečených pohľadávok je: 4 338,33 eur, poradie E, pohľadávky sú zapísané pod por.č. 6-7,
v celom rozsahu popreté
7. Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, suma
prihlásených nezabezpečených pohľadávok je: 783,44 eur, poradie E, pohľadávky sú zapísané pod por.č. 8,
8. Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, suma
prihlásených nezabezpečených pohľadávok je: 402,34 eur, poradie E, pohľadávky sú zapísané pod por.č. 9,
9. Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, suma prihlásených
nezabezpečených pohľadávok je: 19.139,94 eur, suma prihlásených zabezpečených pohľadávok je: 18.693,73
eur, spolu v sume 37.833,67 eur, poradie E, pohľadávky sú zapísané pod por.č. 10-18,
10. Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, suma
prihlásených nezabezpečených pohľadávok je: 4.301,42 eur, poradie E, pohľadávky sú zapísané pod por.č. 1921.
11. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713,
suma prihlásených nezabezpečených pohľadávok je: 5.956,23 eur, poradie E, pohľadávky sú zapísané pod por.č.
22-23, popreté v rozsahu prevyšujúcom sumu 2.025,94 eur.

Veriteľ Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. je veriteľom pohľadávok v sume 140,70 eur, čo je v pomere ku
všetkým prihláseným a zisteným pohľadávkam 0,25 %.
Veriteľ Consumer Finance Holding, a.s. je veriteľom pohľadávok v sume 7.034,46 eur, čo je v pomere ku
všetkým prihláseným a zisteným pohľadávkam 12,53 %.
Veriteľ De Vries Justitia s.r.o. je veriteľom pohľadávok v sume 272,70 eur, sa uspokojovať z tohto rozvrhu
nebude, nakoľko ide o pohľadávku podľa § 95 ods. 3 ZKR.
Veriteľ POHOTOVOSŤ, s.r.o. je veriteľom pohľadávok v sume 1804.- eur, čo je v pomere ku všetkým prihláseným
a zisteným pohľadávkam 3,21 %.
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Veriteľ Poštová banka, a.s. je veriteľom pohľadávok v sume 17.408,86 eur, čo je v pomere ku všetkým
prihláseným a zisteným pohľadávkam 31,01 %.
Veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s. je veriteľom pohľadávok v sume 783,44 eur, čo je v pomere ku všetkým
prihláseným a zisteným pohľadávkam 1,40 %.
Veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. je veriteľom pohľadávok v sume 402,34 eur, čo je v pomere ku všetkým
prihláseným a zisteným pohľadávkam 0,72 %.
Veriteľ Tatra banka, a.s. je veriteľom pohľadávok v sume 19.139,94 eur, čo je v pomere ku všetkým prihláseným
a zisteným pohľadávkam 34,09 %.
Veriteľ Všeobecná úverová banka, a.s. je veriteľom pohľadávok v sume 4.301,42 eur, čo je v pomere ku
všetkým prihláseným a zisteným pohľadávkam 7,66 %.
Veriteľ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47 258 713.
je veriteľom pohľadávok v sume 2.025,94 eur, čo je v pomere ku všetkým prihláseným a zisteným pohľadávkam
3,61 %.
Veriteľ Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, ktorého
pohľadávka bola zabezpečená nehnuteľným majetkom úpadcu bol na základe rozvrhu pre oddeleného
veriteľa zo dňa 7.6.2017 uspokojený sumou vo výške 15.593,64 EUR. V zmysle § 94 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") ,, ... ak nie je možné uspokojiť
zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako
nezabezpečená pohľadávka“. V zmysle tohto ustanovenia bude pohľadávka tohto oddeleného veriteľa
v sume 3.100,09 EUR uspokojená v rámci rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov, čo je v pomere
ku všetkým prihláseným a zisteným pohľadávkam 5,52 %.

II. Rozvrhová časť:

Výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty majetku podliehajúcemu konkurzu je vo výške 39.420,04 EUR,
celková suma pohľadávok proti podstate vrátane odmeny správcu je vo výške 22.652,12 EUR,
výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je vo výške 16.767,92 EUR.

Výslednú sumu výťažku určenú na uspokojenie nezabezpečených veriteľov vo výške 16.767,92 EUR
správca navrhuje na uspokojenie takto:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

veriteľ
veriteľ
veriteľ
veriteľ
veriteľ
veriteľ
veriteľ
veriteľ
veriteľ
veriteľ

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. sa uspokojuje sumou vo výške 42,02 EUR
Consumer Finance Holding, a.s. sa uspokojuje sumou vo výške 2101,01 EUR
POHOTOVOSŤ, s.r.o. sa uspokojuje sumou vo výške 538,81 EUR
Poštová banka, a.s. sa uspokojuje sumou vo výške 5199,57 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. sa uspokojuje sumou vo výške 233,99 EUR
Slovenská sporiteľňa, a.s. sa uspokojuje sumou vo výške 120,17 EUR
Tatra banka, a.s. sa uspokojuje sumou vo výške 5716,61 EUR
Všeobecná úverová banka, a.s. sa uspokojuje sumou vo výške 1284,72 EUR
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sa uspokojuje sumou vo výške 605,10 EUR
Tatra banka, a.s. sa uspokojuje sumou vo výške 925,92 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veritelia budú uspokojení na 29,86% z ich celkových zistených pohľadávok.

Správca vypracoval tento návrh konečného rozvrhu výťažku v zmysle § 96 a nasl. ZKR a návrh správca doručí
zástupcovi veriteľov na adresu zástupcu veriteľov a zverejní v Obchodnom vestníku SR. Správca určuje lehotu
na schválenie tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku 15 dní odo dňa zverejnenia v Obchodnom
vestníku SR.

V Leviciach, dňa 21.4.2021

____________________
Mgr. Henrieta Slavkovská
správca úpadcu

K018844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Ondrušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karlová 17, 038 15 Blatnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/189/2020 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/189/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Michal Miho, Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Janka Ondrušová, nar. 12.07.1983,
bytom Karlová 17, 038 15 Blatnica, v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1 a 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na
predaj majetku dlžníka – spoluvlastnícky podiel na pozemku :
1. LV č. 1327, k.ú. Blatnica, okres Martin :
- parcela KN-E č. 1097/72, ostatná plocha o výmere 2835 m2, podiel dlžníka 1/8
Celková súpisová hodnota predstavuje sumu 750,00 eur.

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania :
1. Záujemcovia o kúpu predmetného spoluvlastníckeho podielu zasielajú písomné ponuky správcovi na adresu :
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina v zalepenej obálke opatrenej nápisom "Konkurz 1OdK/189/2020 - záväzná
ponuka, neotvárať".
2. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dni odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3. Záujemca o kúpu predmetného spoluvlastníckeho podielu zašle na účet správy podstaty finančnú zálohu vo
výške ponúkanej ceny a to na bankový účet IBAN : SK09 0200 0000 0016 8327 0855, variabilný symbol
101892020. Potvrdenie o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky. Neúspešnému záujemcovi o kúpu bude
záloha vrátená na jeho bankový účet, ktorý uvedie v ponuke.
4. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba resp. podnikateľ fyzická osoba priloží originál výpisu z
príslušného registra nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
5. Prípadne ďalšie informácie o predmete ponukového konania poskytne správca na t.č. 0903 801 595.
6. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú vylúčené.
7. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh s najvyššou navrhovanou cenou. V prípade viacerých ponúk s rovnakou
najvyššou navrhovanou cenou sa uskutoční žrebovanie.
8. S úspešným záujemcom o kúpu predmetu ponukového konania správca uzavrie kúpnu zmluvu. V prípade, že
by úspešný záujemca odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, poskytnutá záloha sa nevracia, zostáva v konkurznej
podstate.
Mgr. Michal Miho, správca

K018845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozinka Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajecká Lesná 221, 013 15 Rajecká Lesná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/1/2021 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/1/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Gabriela Bírošová, správca majetku dlžníka: Marek Kozinka, nar.: 20.11.1983, bytom: Rajecká Lesná 221,
013 15 Rajecká Lesná, konštatuje, že ukončil II. kolo ponukového konania vyhláseného v súlade s § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v ktorom sa speňažoval majetok dlžníka zapísaný do súpisu,
ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 46/2021 zo dňa 09.03.2021 pod por. č. 1.
Vyhlásenie ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 67/2021 zo dňa 09.04.2021.
V stanovenej lehote správca neobdržal žiadnu ponuku, ponukové konanie teda skončilo neúspešne.

JUDr. Gabriela Bírošová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ha Van Quynh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 781/7, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/48/2020 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/48/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca dlžníka: Quynh Ha Van,
nar. 28.03.1966, trvale bytom Stromová 781/7, 038 52 Sučany v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje,
že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35 937 874, Panónska
cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka. Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávok je 2.347,45 €.
Pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 20.04.2021.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K018847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barancová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hybe 30, 032 31 Hybe
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1976
Obchodné meno správcu:
Profesionálna správcovská kancelária, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/113/2020 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/113/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Profesionálna správcovská kancelária, k.s., so sídlom Blagoevova 9, 851 04 Bratislava, IČO: 46 333 908,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom
správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca dlžníka: Andrea Barancová, nar. 20.12.1976, trvale bytom
Hybe 30, 032 31 Hybe (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje,
že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola
správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Sídlo:

Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava

IČO:

35 724 803

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášky dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 26.04.2021
3.740,30 €
2
19.04.2021
Neuplatnené
4/E-1, 4/E-2
21.04.2021

V Žiline, dňa 21.04.2021
JUDr. Róbert Száraz, komplementár spoločnosti Profesionálna správcovská kancelária, k.s., správca Dlžníka

K018848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubec Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 129, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M.
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/14/2021 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/14/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca dlžníka:
Ľubomír Jakubec, nar. 17.08.1988, trvale bytom Dunajov 129, 023 02 Dunajov, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý
pracovný deň od 7:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 13.30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Predmier
50, 023 54 Turzovka. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 0917 343 714, príp. emailom na: sustekova.spravca@gmail.com.

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K018849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubec Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 129, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/14/2021 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/14/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Ľubomír Jakubec, nar. 17.08.1988, trvale bytom Dunajov 129, 023 02 Dunajov, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Žiline, č.k.: 7OdK/14/2021 zo dňa 14.04.2021, bol vyhlásený konkurz Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Ľubomír Jakubec, born 17.08.1988, address: Dunajov 129, 023 02 Dunajov our duty
is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no: 7OdK/14/2021 dated on
14.04.2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 75/2021 zo dňa 21.04.2021.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 75/2021 on
21.04.2021. The bunkruptcy was declared as of this date.

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

209

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

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 u správcu na adrese: JUDr.
Marianna Šusteková, LL.M., správca, so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, 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.
2015/848 z 20.05.2015 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 bankruptcy trustee to the address JUDr.
Marianna Šusteková, LL.M., Predmier 50, 023 54 Turzovka, 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, 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 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. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will 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. 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.
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
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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

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

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

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K018850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Štraussa 876/7, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/13/2021/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/13/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, oznamuje veriteľom dlžníka
Marek Baláž, nar.: 23.01.1985, trvale bytom Pavla Štraussa 876/7, 031 01 Liptovský Mikuláš, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, 1.
poschodie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne: Po - Pi: od 8:00- 16:00. Žiadosti o
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla, mailom na adrese: broz@judrbroz.sk
alebo telefonicky na čísle: 0911324332.
V Ružomberku dňa 21.04.2021
JUDr. Michal Brož, správca

K018851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubec Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajov 129, 023 02 Dunajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marianna Šusteková
Sídlo správcu:
Predmier 50, 023 54 Turzovka
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/14/2021 S1983
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/14/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU PRE ÚČELY POPIERANIA POHĽADÁVOK
JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., so sídlom kancelárie: Predmier 50, 023 54 Turzovka, správca dlžníka:
Ľubomír Jakubec, nar. 17.08.1988, trvale bytom Dunajov 129, 023 02 Dunajov, týmto v súlade s ustanovením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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§ 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky
veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 7OdK/14/2021, ktorým je účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo
účtu v tvare IBAN: SK97 0900 0000 0051 6951 0922.

JUDr. Marianna Šusteková, LL.M., správca

K018852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sumka Svetozár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskala 642/3, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1988
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/20/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/20/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Svetozár Sumka, nar. 02.09.1988, trvale bytom Podskala
642/3, 038 52 Sučany, do 17.04.2019 podnikajúci pod obchodným menom Svetozár Sumka, s miestom
podnikania Podskala 642/3, 038 52 Sučany, IČO: 52 361 675, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese: Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných
hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do
spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na
adresu: office@spks.sk.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K018853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sumka Svetozár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskala 642/3, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1988
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/20/2021 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/20/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Svetozár Sumka, nar. 02.09.1988, trvale bytom Podskala
642/3, 038 52 Sučany, do 17.04.2019 podnikajúci pod obchodným menom Svetozár Sumka, s miestom
podnikania Podskala 642/3, 038 52 Sučany, IČO: 52 361 675, 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 bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky IBAN SK8583300000002601252704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu 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, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K018854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TENA OIL a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Langsfeldova 5405/1, 036 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 52 392 651
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/12/2019 - S 1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/12/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr. Erik Končok, správca úpadcu TENA OIL a.s., so sídlom Langsfeldova 5405/1, Martin 036 01, IČO: 52 392
651, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, so sídlom: Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30
807 484
Pohľadávka č. 97/S1 - prihlásená suma: 2.978,00 EUR

K018855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Dzurec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 888/21, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/14/2021 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/14/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Marek Dzurec, nar. 08.01.1991, trvale bytom Fraňa Kráľa 888/21, 014
01 Bytča, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja
Kmeťa 19, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pracovných dňoch od 07,00 hod. do 11,00 hod. a od 12,00 hod.
do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
email: gabriela.gregorova.skp@gmail.com alebo do elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu
www.slovensko.sk
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Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K018856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Dzurec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 888/21, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/14/2021 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/14/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Marek Dzurec, nar. 08.01.1991, trvale bytom Fraňa Kráľa 888/21, 014
01 Bytča, oznamuje v súlade s ust. § 32 ods. 7 ZKR číslo bežného účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške
350 EUR v súvislosti s popretím prihlásenej pohľadávky veriteľom:
Peňažný ústav: mBank S.A.
IBAN: SK05 8360 5207 0042 0663 2255
Informácia pre prijímateľa: „Kaucia, veriteľ: Meno Priezvisko / obchodný názov“
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K018857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šusteková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 846/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/15/2021 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/15/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznamujem účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: Pivovarská 20, 010 01 Žilina, a to v úradných hodinách pondelok – piatok od 09.00 do 15:00
hod. Termín nahliadnutia do spisu je nutné si vopred dohodnúť na tel. čísle 0915 837 788, prípadne elektronicky
na: spravca.hurinova@gmail.com.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca
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K018858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šusteková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 846/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/15/2021 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/15/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1849, ako správca dlžníka: Oľga Šusteková, nar. 12.01.1951,
trvale bytom Kollárova 846/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7
písm. b) a § 32 ods. 19 a ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia
vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky,
výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK91
8330 0000 0026 0142 5062, BIC: FIOZSKBA vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K018859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šusteková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 846/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/15/2021 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/15/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva na přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all´insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
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(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimai. Privalomieji terminai“
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők“
(mt) „Stedina ghal prezentazzjoni ta´talba. Limiti taz-zmien li ghandhom jigu osservati“
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen“
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“
(pt) „Aviso de reclamacao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat“
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“
1. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Oľga Šusteková, trvale
bytom Kollárova 846/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením Okresného
súdu Žilina zo dňa 12.04.2021, sp. zn. 2OdK/15/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie
okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 73/2021 dňa 19.04.2021. Dňom 20.04.2021 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
1. According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency
proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor Oľga Šusteková, born 12.01.1951, domicile Kollárova
846/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you
that with the resolution of the District Court Žilina, No. 2OdK/15/2021 dated 12.04.2021 bankruptcy procedure was
declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal No.
73/2021 on 19.04.2021. The bankruptcy was declared on 20.04.2021.
2. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: Mgr. Ing. Jana Hurinová, Pivovarská 20, 010 01 Žilina, Slovenská republika alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické
podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá
sú
veriteľom
k
dispozícii
na
webovej
stránke
Ministerstva
spravodlivosti
SR:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
2. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA")
the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the address: Mgr. Ing. Jana
Hurinová, Pivovarská 20, 010 01 Žilina, Slovakia or in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using
special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by guaranteed electronic
signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the
application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered
receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The prescribed forms are available to the creditor on the Ministry
of Justice of the Slovak Republic website: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
3. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
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priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska.
3. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the
creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment
of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia.
4. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ,
ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného
veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má
pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku
dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý
zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v
akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
4. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured creditor of a home
loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity or if a secured
creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures the secured
home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a debtor may also
sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of
the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets
secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA).
5. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
5. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
6. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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6. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the
bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
7. Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na
konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na
prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich
už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o
prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania
uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o
dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých,
ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v
tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok).
7. A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to
decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or
persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The
objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on
them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in
the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement).
8. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa
20.05.2015.
8. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca
Mgr. Ing. Jana Hurinová, trustee

K018860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špirko Adam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demänovská Dolina 99, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/12/2021 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/12/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

sp. zn. 3Odk/12/2021
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JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „Správca“) ako správkyňa dlžníka: Adam Špirko, nar. 10.12.1996, trvale bytom Demänovská
Dolina 99, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 01.02.2018 podnikajúci pod obchodnými menom Adam Špirko,
s miestom podnikania Demänovská Dolina 99, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 937 936) (ďalej len „Dlžník“)
oznamuje, že do správcovského spisu Dlžníka možno nahliadnuť v pracovných dňoch pondelok až piatok od
10:00 hod. do 16:00 hod. v kancelárii Správcu na Jilemnického 30, 036 01 Martin. Termín nahliadnutia do spisu je
možné dohodnúť e-mailom na e-mailovej adrese: marina.gallova@gmail.com.

JUDr. Marína Gallová - správca

K018861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paprčiaková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Divina 125, 013 31 Divina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/160/2020 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/160/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

VEC: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po základnej prihlasovacej
lehote

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná správkyňa dlžníka:
Darina Paprčiaková, nar. 01.04.1963, trvale bytom obec Divina, 013 31 Divina, korešpondenčná adresa
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 4, 022 01 Čadca (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania Dlžníka vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 1Odk/160/2020, že v súlade s ust. §
- u 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala ku dňu 29.12.2020
do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovné pohľadávky, doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Pohľadávky veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 776 005, prihlásené do konkurzu Dlžníka - sp. zn. 1Odk/160/2020 prihláškou č. 1 pohľadávka
č. 1 vo výške 549,68 Eur.

JUDr. Marína Gallová - správca
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K018862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gloneková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová ulica 267, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/110/2020 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/110/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Lucia Gloneková, nar. 27.08.1989, trvale bytom Nová ulica 267, 032 03
Liptovský Ján (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
vyhlasuje III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise
všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku dlžníka a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 198/2020
dňa 14.10.2020. Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným odhadom
správcu konkurznej podstaty dlžníka. Predmet I. kola verejného ponukového konania tvorí:
Súp. zl. maj. č. 1
Osobné motorové vozidlo RENAULT CLIO THALIA, výrobné číslo: VF1LB0BC529003947, ev. č.: LM345AR,
rok výroby: 2003, stav opotrebovanosti: bežné opotrebovanie, platná STK, EK, najazdených 301550 km,
súpisová hodnota: 800,- €.
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Ponuky sa doručujú písomne na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca, Pivovarská 20,
010 01 Žilina, v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie 9OdK/110/2020 neotvárať!“. Lehota na
predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v
obchodnom vestníku, pričom lehota končí posledný deň o 15:00 hod. V prípade, ak koniec lehoty pripadne na deň
pracovného pokoja alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň o 15:00 hod. Na
ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené v lehote, správca neprihliada. Ponuky, ktoré nebudú doručené do
skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do
skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky
ním podané záväzné ponuky odmietne.
2/ V lehote určenej na predkladanie ponúk musí záujemca zložiť zálohu vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny na
účet správcu SK5983300000002701640800, vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, s uvedením VS: 91102020. Na ponuky, pri ktorých nebola v lehote určenej na predkladanie ponúk
zložená celá ponúkaná kúpna cena na účet správcu, sa neprihliada.
3/ Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná a ponuka musí obsahovať:
a/ označenie súpisových zložiek majetku s uvedením navrhovanej kúpnej ceny v mene euro;
b/ označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo a súhlas
záujemcu so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania);
c/ doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu podnikateľa (výpis z príslušného registra nie starší ako 3
mesiace) alebo kópiu dokladu totožnosti fyzickej osoby nepodnikateľa;
d/ čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky ani pohľadávky voči dlžníkovi a že záujemca súhlasí so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všetkými podmienkami tohto ponukového konania;
e/ doklad preukazujúci zloženie celej ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu podľa bodu 2/;
f/ číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená záloha v prípade neúspešnej ponuky;
g/ ponuka musí byť podpísaná záujemcom resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že ponuka
bude podpísaná zástupcom, je záujemca povinný doložiť splnomocnenie (originál alebo úradne overenú kópiu).
Na ponuky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené náležitosti, správca neprihliada. Ponuky budú otvorené a
vyhodnotené po uplynutí lehoty na podávanie ponúk, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše
zápisnicu. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového
konania ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade rovnosti najvyšších ponúk viacerých záujemcov rozhodne žreb
správcu. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu a zložená záloha sa započíta na kúpnu
cenu. Všetky náklady spojené s kúpou znáša kupujúci. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy na
kúpnu cenu. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu
zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke.
V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak
správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie
všetkých doručených ponúk. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové
konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené zálohy na kúpnu cenu.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K018863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Špirko Adam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demänovská Dolina 99, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/12/2021 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/12/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

sp. zn. 3Odk/12/2021

Vec:

Oznámenie čísla bankového účtu konkurznej podstaty Dlžníka

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „Správca“) ako správkyňa dlžníka: Adam Špirko, nar. 10.12.1996, trvale bytom Demänovská
Dolina 99, 031 01 Liptovský Mikuláš (do 01.02.2018 podnikajúci pod obchodnými menom Adam Špirko, s
miestom podnikania Demänovská Dolina 99, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50 937 936) (ďalej len „Dlžník“)
týmto oznamuje bankový účet konkurznej podstaty Dlžníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. v tvare IBAN: č.ú.:
SK33 0900 0000 0051 3394 3435, na ktorý je možno skladať kauciu podľa ust. §-u 32 ods. 7 písm. b) ZKR.

JUDr. Marína Gallová, správca
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K018864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černianska Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
II. kolónia 2210 / 1, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1982
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/197/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/197/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Miroslava Černianska, nar. 18.06.1982, II. kolónia 2210/1, 036 08 Martin - Priekopa, týmto
v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 29.10.2018 Správcom do zoznamu
pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Union zdravotná poisťovňa, a.s. 36284831 Karadžičova 10
Bratislava 814 53 Slovenská republika 37,51 €

LawService Recovery, k.s., správca

K018865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Havrila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrlíkova 1884/71, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/5/2021 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/5/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 1OdK/5/2021 zo dňa 08. 02. 2021, zverejneným dňa 18. 02. 2021
v Obchodnom vestníku č. 33/2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená za
správcu dlžníka Juraj Havrila, nar. 16. 07. 1976, bytom Vrlíkova 1884/71, 031 01 Liptovský Mikuláš, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Liptovský
Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka zistil, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Juraj Havrila, nar. 16. 07.
1976, bytom Vrlíkova 1884/71, 031 01 Liptovský Mikuláš končí.
V Martine dňa 21. 04. 2021

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K018866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Sarah Žiaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dražkovce 168, 038 02 Dražkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/171/2020 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/171/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Lena Mišalová, správca dlžníka Bc. Sarah Žiaková, nar. 15.08.1992, Dražkovce 168, 038 02 Dražkovce v
konaní vedenom na OS Žilina sp. zn. 1Odk/171/2020, v súlade s § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty.
V Dolnom Kubíne, dňa 21.04.2021, správca JUDr. Lena Mišalová

K018867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Ilavský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Plavom 2021/2, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lena Mišalová
Sídlo správcu:
Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1Odk/168/2020 S1990
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1Odk/168/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Lena Mišalová, správca dlžníka Michal Ilavský, nar. 05.06.1983, trvale bytom Za Plavom 2021/2, 032 03
Liptovský Ján v konaní vedenom na OS Žilina sp. zn. 1Odk/168/2020, v súlade s § 167u zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia konkurznej podstaty.
V Dolnom Kubíne, dňa 21.04.2021, správca JUDr. Lena Mišalová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarlota Gregorcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Svobodu 1636/1, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1978
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddľženie
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/19/2021 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/19/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a oddlženie, k. s., s adresou kancelárie Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná
spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1859/B, značka
správcu: S1941, konkurzný správca úpadcu:
Šarlota Gregorcová, nar. 15.08.1978, trvale bytom L. Svobodu 1636/1, 979 01 Rimavská Sobota
zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že
podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa
konkurz dlžníka zrušuje.
Ing. Jana Kováčová, PhD., komplementár a zástupca kancelárie

K018869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Syč Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 517/79, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/65/2021 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/65/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milan Kozický, správca úpadcu Ivan Záslav, nar. 04.04.1995, trvale bytom Cementárenská cesta 4640/8,
974 01 Banská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Syč, nar. 23.04.1965, trvale bytom
Kúpeľná 517/79, 050 01 Revúca, podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Syč SYCAR, Kúpeľná 79, 05001
Revúca, IČO: 32954891, oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu možno v kancelárií správcu na adrese
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, každý pracovný deň počas úradných hodín od 08:00 do 14:00. Žiadosti
o dohodnutie termínu na nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky
na tel. čísle +421 915 183 450 alebo e-mailom na milankozicky@yahoo.com.
Veľký Krtíš, 21. 04. 2021
JUDr. Milan Kozický, správca

K018870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Syč Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 517/79, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1965
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/65/2021 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/65/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milan Kozický, správca so sídlom kancelárie Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, ustanovený
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 12. 04. 2021 za správcu v konkurze na majetok dlžníka
Jaroslav Syč, nar. 23.04.1965, trvale bytom Kúpeľná 517/79, 050 01 Revúca, podnikajúci pod obchodným
menom: Jaroslav Syč SYCAR, Kúpeľná 79, 05001 Revúca, IČO: 32954891, oznamuje číslo bankového účtu, na
ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 a podľa § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“).
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. Preddavok podľa odseku § 32 ods. 7 zákona možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložený samostatný preddavok. Preddavok možno zložiť na účet IBAN SK75 1100 0000 0026 1876 4802, BIC
(SWIFT) TATRSKBX, vedený v Tatra banka, a.s., variabilný symbol je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok, poznámka pre prijímateľa je označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Veľký Krtíš, 21. 04. 2021
JUDr. Milan Kozický, správca

K018871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Syč Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 517/79, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Kozický
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/65/2021 S1966
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/65/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
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(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Jaroslav Syč, nar. 23.04.1965, trvale bytom Kúpeľná 517/79, 050 01 Revúca, podnikajúci pod
obchodným menom: Jaroslav Syč SYCAR, Kúpeľná 79, 05001 Revúca, IČO: 32954891, oznamujem, že bol na
majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/65/2021 zo dňa 12.04.2021,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 28/2020 zo dňa 11.02.20120 vyhlásený konkurz, a za správcu úpadcu bol
ustanovený Milan Kozický, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46651608 , značka správcu
S1966.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt JJaroslav Syč, nar. 23.04.1965, trvale bytom Kúpeľná 517/79,
050 01 Revúca, podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Syč SYCAR, Kúpeľná 79, 05001 Revúca, IČO:
32954891, our duty is to inform you that with the Resolution from the 3th February 2020, No. 5OdK/65/2021
promulgated in the Commercial bulletin No. 28/2020 on 12.04.2021 has District Court Banska Bystrica proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Milan Kozický, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01
Veľký Krtíš, IČO: 46651608, značka správcu S1966 as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
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§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR).
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). To the application shall be attached the documents, which
prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he
accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim
in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR).
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Veľký Krtíš, 21. 04. 2021
JUDr. Milan Kozický, správca
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K018872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Selecká Valentová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Merovská 264/44, 962 71 Dudince - Merovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1977
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/257/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/257/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Viera Selecká Valentová, nar. 27.04.1977, bytom: Merovská
264/44, 962 71 Dudince – Merovce, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K018873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Atila Pafko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 20, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1958
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/68/2021 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/68/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Atila Pafko, nar. 06.01.1958, trvale bytom Šávoľ 20, 985 41 Šávoľ, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom:
Atila Pafko, Továrenská 19, 986 01 Fiľakovo, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom uverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na
adrese: Trhová 992/1, 960 01 Zvolen v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod (obedná prestávka 11:30 –
12:30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovu
adresu: msinsolvency@trustee.sk, alebo na čísle mobilného telefónu: 00421 911 682 233.
MS Insolvency, k. s., správca
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K018874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Atila Pafko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 20, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1958
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Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/68/2021 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/68/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Atila Pafko, nar. 06.01.1958, trvale bytom Šávoľ 20, 985 41 Šávoľ, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom:
Atila Pafko, Továrenská 19, 986 01 Fiľakovo, oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve
percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 Eur s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., IBAN: SK58 1111 0000 0015 7723 1000. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky.
MS Insolvency, k.s., správca
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie

K018875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Atila Pafko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šávoľ 20, 985 41 Šávoľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1958
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/68/2021 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/68/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Atila Pafko, nar.
06.01.1958, trvale bytom Šávoľ 20, 985 41 Šávoľ, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Atila Pafko,
Továrenská 19, 986 01 Fiľakovo, ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, sp. zn. 4OdK/68/2021 zo dňa 12.4.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 ofthe European Council No. 2015/8480 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy truste of Atila Pafko, born on 06.01.1958, residing at Šávoľ 20, 985 41 Šávoľ, originaly undetaking
business under business name: Atila Pafko, with seat at Továrenská 19, 986 01 Fiľakovo, hereinafter only ,,the
Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/68/2021
date of April 12th 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 20.4.2021. Dňom
21.4.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in The Commercial Journal on April 20th 2021.
Bankruptcy was declared on April 21st 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafteronly „the
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BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, where by as the day of publishing (delivery)
of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial
report shall be considered. The debt or becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
3. Secured creditor of housingloan is entitled to register only if the housingloan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets of the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to these creditors
( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – MS Insolvency, k.s., so sídlom Trhová 992/1, 960
01 Zvolen, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica, Slovenská
republika (§ 28 ods. 2 ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta
ZoKR).
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6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - MS Insolvency, k.s., offices
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic, where by it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to besigned by the
qualified electronic signature of person whitch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 974
87 Banská Bystrica, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims
to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor can not exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printedform / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seatofthecreditor, b) name, surname and
residence
or
name
and
seatofthebankrupt,
c)
legalreasonoftheestablishmentoftheclaim,
d)
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty, e) totalsumoftheclaim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim on eapplication must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, where by the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
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12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the truste with Professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in
which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku,
je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of there presentative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/ No.
2015/8480 dated 20th May 2015.
MS Insolvency, k. s., správca úpadcu /trustee of the bankrupt
Mgr. Ing. Marek Šimončič, zástupca kancelárie / general partner

K018876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. S. Jegorova 215/16, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/426/2020 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/426/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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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 Zdenko Bartoš, nar.06.07.1962, bytom A.
S. Jegorova 215/16, 984 01 Lučenec sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K018877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kozáriková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1332/7, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/566/2020 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/566/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie tretieho kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Kozáriková, nar. 30.09.1965, bytom Budovateľská 1332/7, 969 01
Banská Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Jana Kozáriková, s miestom podnikania Gen. L.
Svobodu 1496/6, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 41 627 601, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje III. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejneného v Obchodom vestníku č. 42/2021 dňa
03.03.2021
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetnom ponukového konania je hnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty a to:
·

osobný automobil VW Golf Rabbit TDI, EVČ: BS 124 AS, hatchback 3 dv., dátum prvej evidencie vozidla
1996, fialová metalíza, súpisová hodnota 1.000,- Eur.

Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 5OdK/566/2020 – ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“
v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod. Predmetom ponuky môžu byť súpisové
položky samostatne.
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v SLSP, a.s.:
IBAN: SK55 0900 0000 0051 3518 0371, VS: 56620. Ponúkaná kúpna cena musí byť pripísaná na
uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
· podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo
a právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO)
· označenie predmetu kúpy
· ponúkanú kúpnu cenu v Eurách (číslom a slovom)
· číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
· telefonický a e-mailový kontakt,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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aktuálny výpis z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu občianskeho preukazu,
ak ide o fyzickú osobu,
dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania
nemožno meniť, ani vziať späť.
Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Najnižšia ponúkanú cenu musí byť minimálne vo výške súpisovej hodnoty
majetku.
Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r. ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa
rozumie dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom
dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na
uzavretie kúpnej zmluvy.
Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice
kúpnej ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej
zálohy na kúpnu cenu a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri uhradí úspešný záujemca
(nadobúdateľ). Nadobúdateľ znáša aj všetky náklady spojené s prevzatím veci.
Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 047 542 41 51, alebo na emailovej adrese:
mario.keleti@pmxmail.sk.

JUDr. Mário Keleti, správca

K018878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dagmar Lietavová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerský rad 647/51, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1963
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/20/2021 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/20/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka - Dagmar Lietavová, nar. 21.04.1963, trvale bytom Majerský Rad
647/51, 963 01 Krupina, podnikajúca pod obchodným menom: Dagmar Lietavová, Majerský Rad 647/51, 963 01
Krupina, IČO: 33 301 425 v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášok zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku veriteľa:
POHOTOVOSŤ, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.
23636/B, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 - v celkovej prihlásenej sume 5 451,30 Eur.

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka
V Banskej Bystrici dňa 21.04.2021
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K018879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libuša Ďurčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kosorín 89, 966 24 Kosorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/400/2020 S1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/400/2020
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

Okresný súd Banská Bystrica Uznesením, č. k. 2OdK/400/2020, zo dňa 26.08.2020, zverejnenom v OV
171/2020, dňa 04. 09. 2020, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Libuša Ďurčová, nar. 15.01.1972, trvale bytom
Kosorín 89, 966 24 Kosorín, obchodné meno: Libuša Ďurčová, s miestom podnikania Stará Kremnička 2, 965 01
Stará Kremnička, IČO: 43137393 , o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Ľubicu Flíderovú, so sídlom kancelárie Trhová č. 1, 960 01 Zvolen,
značka správcu: S 1334.

Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR, podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinnosti tretích osôb, vyjadrenia dlžníka
a následného speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, správca zistil, že suma získaná speňažením majetku
podliehajúceho konkurzu je nižšia ako náklady konkurzu, teda, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Správca v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Libuša Ďurčová,
nar. 15.01.1972, trvale bytom Kosorín 89, 966 24 Kosorín, obchodné meno- Libuša Ďurčová, s miestom
podnikania stará Kremnička 2, 965 01 Stará Kremnička, IČO: 43137393, zrušuje.

Vo Zvolene, 21.04. 2021

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K018880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Vrábeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1302/12, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/433/2020 S1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/433/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Anett Pirohár, správca konkurznej podstaty dlžníka : Mária Vrábeľová, nar. 02.02.1951, trvale bytom Okružná
1302/12, 962 12 Detva, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom Mária Vrábeľová, s miestom podnikania
Okružná 1302/12, 962 12 Detva, IČO: 34 322 451, oznamuje, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v platnom znení bola po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky veriteľa :
BENCONT COLLECTION a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 – prihláška v
celkovej sume 3 838,88,- Eur.
KRUK Česká a Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové,
Česká republika, IČO: 24 785 199 - prihláška v celkovej sume 5 210,41,-Eur.
Pohľadávka veriteľov bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

K018881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janíček Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Zlievce 92, 991 22 Malé Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/443/2020 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/443/2020
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku konkurznej podstaty
NEHNUTEĽNOSTI

Popis nehnuteľnej veci

Súpisová Poznámka
Spoluvlastnícky hodnota
podiel
celkom
v
Eur

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Malé
Zlievce, obec Malé Zlievce, okres Veľký Krtíš,
zapísané na Okresnom úrade vo Veľkom
Krtíši– katastrálny odbor na LV č.34 ako
parcela č. C-KN 164/2 – Zastavaná plocha a
nádvorie
o výmere 704 m2, a stavba –
1/6
Rodinný dom so súp.číslom 92 postavený na
parcele č. C-KN 164/2.

uplatnená
nepostihnuteľná
hodnota obydlia

1500,-

Dôvod vylúčenia zo súpisu všeobecnej
podstaty

ust. § 167o ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z.
– Obydlie dlžníka nemožno speňažiť,
nakoľko je predpoklad, že by z výťažku po
odpočítaní
nepostihnuteľnej
hodnoty
obydlia nebolo možné uspokojiť náklady
speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky
prihlásených veriteľov.

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Malé
1/12
Zlievce, obec Malé Zlievce, okres Veľký Krtíš,
zapísané na Okresnom úrade vo Veľkom
Krtíši– katastrálny odbor na LV č.35 ako
parcela č. C-KN 155 – Zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 375 m2
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Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K018882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bučko Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/872/2018 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/872/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/872/2018 zo dňa 11.09.2018, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 182/2018 dňa 20.09.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Pavel Bučko, nar.
20. 09. 1972, trvale bytom Internátna 12, 974 05 Banská Bystrica (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: Pavel Bučko, nar. 20. 09. 1972, trvale bytom Internátna 12, 974 05 Banská Bystrica, 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
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K018883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RIMAVAN, ch.v.d. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 168 084
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 39K/45/2005
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
39K/45/2005
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu RIMAVAN, ch.v.d. „v konkurze“, Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská Sobota, IČO:
00 168 084 na základe schválenia Krajského súdu v Banskej Bystrici – Opatrenia 39K/45/2005-1598 zo dňa
20.04.2021 v y l u č u j e zo Súpisu konkurznej podstaty zo dňa 10.07.2007 majetok :
- Dlhodobý nehmotný majetok - priemyselné vlastníctvo v súpisovej hodnote 86 790,61 €, a to ochranné známky
v celkovej hodnote 32 054,30 €, patent v celkovej hodnote 810,06 € a know-how v celkovej hodnote 53 935,20 €,
- Pohľadávky v celkovej hodnote 965 346,06 €,
- Dlhodobý finančný majetok – majetkové vklady v obchodných spoločnostiach: RIMACOOP, s.r.o.,
Čerenčianska cesta 27, Rimavská Sobota, IČO: 36 038 130 v účtovnej hodnote 6 970,72 € a RIMAVAN 41 a.s „v
likvidácii“ Čerenčianska cesta 27, Rimavská Sobota, IČO: 36 032 913 v účtovnej hodnote 7 070,30 €.

JUDr. Alena Balážová - správca

K018884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R. Jašíka 1867/7, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1987
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/517/2020 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/517/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Konkurzy AA, k.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota ako správca dlžníka:
Milan Gašpar, nar. 24.09.1987, trvale bytom R.Jašíka 1867/7, 96001 Zvolen, podnikajúci pod obchodným
menom: Milan Gašpar, R.Jašíka 1867 / 7, 96001 Zvolen, IČO: 44132824, sp. zn. 4OdK/517/2020 v zmysle §
167l ods. 3 ZKR oznamuje, že dňa 19.04.2021, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do
kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa POHOTOVOSŤ, s. r. o.,
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:35 807 598. Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávky je 9 918,02
€.
Prihlášku správca zapísal do zoznamu pohľadávok dňa 19.04.2021 pod poradovým číslom 6- 7.

Rimavská Sobota, 21.04.2021
Konkurzy AA, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

239

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

K018885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lazovná 68 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 020 982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/17/2020 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/17/2020
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o., Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 36 020 982, č.k. 4K/17/2020, v
zmysle § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v zmysle neskorších predpisov zverejňuje
doplnenie súpisu oddelenej podstaty :
Súpis oddelenej podstaty č. 1
Zabezpečený veriteľ : Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO : 00 151 653
Položka č. 4
Predmet zabezpečenia : Pohľadávky z obchodného styku
Dátum
splatnosti
31.12.2020
31.12.2017

Firma

Adresa

IČO

FA č.

ARBONEX, s.r.o.
Akusha s.r.o.

A. Rudnaya 3806, 01001 Žilina
Magurská 37, 97411 Banská Bystrica
Podle Trati č.p. 624/7, 10800 Praha,
ČR
Karl-Kellner-Ring 17a, 35576 Wetzlar,
Nemecko
Karl-Kellner-Ring 17a, 35576 Wetzlar,
Nemecko
Leškova 8, 81104 Bratislava
Digital Drive 105, 94949 Novato CA,
USA
Digital Drive 105, 94949 Novato CA,
USA
Digital Drive 105, 94949 Novato CA,
USA
Digital Drive 105, 94949 Novato CA,
USA
Digital Drive 105, 94949 Novato CA,
USA
Digital Drive 105, 94949 Novato CA,
USA
Digital Drive 105, 94949 Novato CA,
USA
Digital Drive 105, 94949 Novato CA,
USA
Digital Drive 105, 94949 Novato CA,
USA
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1

36410390
48333417

28082019
4322017

14707420

2002060131 31.1.2021

652,98 €

HRB5770

1312990035 30.1.2014

30,00 €

HRB5770

1402990040 30.3.2014

50,00 €

35758481

2001018047 27.1.2021

1 185,99 €

811649167B01 2002990040 30.3.2020

2 385,88 €

811649167B01 2003990051 30.4.2020

2 385,88 €

811649167B01 2004990030 30.5.2020

2 385,88 €

811649167B01 2006990019 30.7.2020

2 385,88 €

811649167B01 2008990009 30.9.2020

1 192,94 €

811649167B01 2009990015 30.10.2020

1 192,94 €

811649167B01 2010990024 30.11.2020

3 510,39 €

811649167B01 2011990025 30.12.2020

1 170,22 €

811649167B01 2012990026 30.1.2021

1 560,29 €

31611524
31611524
31611524
31611524

15 400,00 €
809 062,10 €
809 062,10 €
755 128,00 €

Alliance Healthcare s.r.o.
Amnisure GmbH
Amnisure GmbH
BAX PHARMA, s.r.o.
BioMarin Pharmaceutical Inc
BioMarin Pharmaceutical Inc
BioMarin Pharmaceutical Inc
BioMarin Pharmaceutical Inc
BioMarin Pharmaceutical Inc
BioMarin Pharmaceutical Inc
BioMarin Pharmaceutical Inc
BioMarin Pharmaceutical Inc
BioMarin Pharmaceutical Inc
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.

1801015482
1801015624
1801016182
1801016254

1.4.2019
7.4.2019
4.5.2019
6.5.2019

Dlžná suma
495 000,00 €
54 357,49 €
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COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
COIMPEX, s.r.o.
Celgene s. r. o.
Celgene s. r. o.
Daňový úrad Banská Bystrica
Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou
Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou
Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou
Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou
Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou
Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou
Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou
Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou
Detská fakultná nemocnica s
poliklinikou
DisMed s.r.o.
Dušan Ambroz
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Nové Zámky
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Nové Zámky
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Nové Zámky
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Nové Zámky
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc

Konkurzy a reštrukturalizácie
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Námestie SNP 13 , 81106 Bratislava 1
Prievozská 4B, 82109 Bratislava
Prievozská 4B, 82109 Bratislava
Nová 13, 97404 Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 4, 97409 Banská
Bystrica
Nám. L. Svobodu 4, 97409 Banská
Bystrica
Nám. L. Svobodu 4, 97409 Banská
Bystrica
Nám. L. Svobodu 4, 97409 Banská
Bystrica
Nám. L. Svobodu 4, 97409 Banská
Bystrica
Nám. L. Svobodu 4, 97409 Banská
Bystrica
Nám. L. Svobodu 4, 97409 Banská
Bystrica
Nám. L. Svobodu 4, 97409 Banská
Bystrica
Nám. L. Svobodu 4, 97409 Banská
Bystrica
Čestlice 271, 25101 Ríčany u Prahy,
ČR
Javornícka 12, 97411 Banská Bystrica

Deň vydania: 26.04.2021

31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
31611524
43913962
43913962
0

1801016336
1801521156
1801521183
1801521235
1801521269
1801521353
1801521381
1801521419
1901010105
1901010679
1901011332
1901011698
1901011870
1901012035
1901012470
1901012808
1901013021
1901013522
1901013849
1901014031
1901014625
1901015317
1901016054
1901017119
1901017875
2001011473
2001012374
210720201
2010990041
2011990043
5S/37/2020

37957937

2001016698 22.1.2021

52,98 €

37957937

2001016968 5.2.2021

26,49 €

37957937

2001017384 5.3.2021

20 717,49 €

37957937

2001017526 19.3.2021

20 717,49 €

37957937

2001017728 2.4.2021

20 717,49 €

37957937

2001017915 16.4.2021

20 717,49 €

37957937

2001018064 29.4.2021

20 717,49 €

37957937

2101010036 6.2.2021

732,00 €

37957937

2101010050 8.5.2021

19 372,30 €

5640032

2010990026 14.11.2020

68,42 €

#HU961320

2001018084 1.1.2021

55,24 €

Slovenská 11/A, 94034 NOVÉ ZÁMKY 17336112

2001017401 5.1.2021

13 375,56 €

Slovenská 11/A, 94034 NOVÉ ZÁMKY 17336112

2001017435 9.1.2021

15 604,82 €

Slovenská 11/A, 94034 NOVÉ ZÁMKY 17336112

2001017539 19.1.2021

445,85 €

Slovenská 11/A, 94034 NOVÉ ZÁMKY 17336112

2001017787 8.2.2021

35 222,31 €

98892

2002060033 17.9.2020

3,54 €

98892

2002060034 27.9.2020

3,36 €

98892

2002060071 5.11.2020

4,14 €

I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc,
ČR
I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc,
ČR
I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc,
ČR

11.5.2019
11.3.2019
18.3.2019
6.4.2019
14.4.2019
4.5.2019
12.5.2019
17.5.2019
7.6.2019
5.7.2019
3.8.2019
23.8.2019
31.8.2019
8.9.2019
4.10.2019
21.10.2019
31.10.2019
23.11.2019
7.12.2019
14.12.2019
11.1.2020
9.2.2020
7.3.2020
16.4.2020
9.5.2020
18.7.2020
10.8.2020
24.7.2020
30.11.2020
30.12.2020
31.12.2020

15 092,00 €
282,08 €
5 542,33 €
76 172,28 €
3 684,44 €
78 568,35 €
1 864,24 €
14 388,03 €
177 144,00 €
190 212,00 €
214 676,00 €
15 072,12 €
147 004,00 €
15 072,12 €
126 984,00 €
11 459,95 €
117 832,00 €
11 459,94 €
8 524,38 €
2 935,56 €
11 989,05 €
11 989,05 €
11 989,05 €
11 989,05 €
11 989,05 €
25 119,14 €
9 343,24 €
3 851,11 €
180,00 €
180,00 €
656 976,12 €
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Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Olomouc
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc,
ČR
I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc,
ČR
I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc,
ČR
I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc,
ČR
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen

Deň vydania: 26.04.2021

98892

2002060082 22.11.2020

2,95 €

98892

2002060096 15.12.2020

7,63 €

98892

2002060114 15.12.2020

3,69 €

98892

2101060001 6.3.2021

1,65 €

45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386

1201011769
1201011799
1201011812
1201011840
1201011866
1201011907
1201011931
1201011979
1201012013
1201012065
1201012098
1201012140
1201012166
1201012210
1201012229
1201012259
1201012273
1201012296
1201012317
1201012337
1201012437
1201012464
1201012483
1201012507
1208990028
1209990044
1210990042
1211990047
1212990043
1298040006
1301990033
1302990049
1303990068
1304990026
1305990029
1306990057
1307990048
1308990037
1309990028
1310990044
1311990026
1312990016
1401990029
1402990028
1403990035
1404990031
1405990067
1406990023
1407990026
1408990018
1409990023
1410990062
1411990022
1412990038
1501990027

759,84 €
1 057,41 €
609,61 €
1 772,35 €
891,68 €
1 121,04 €
832,73 €
598,98 €
892,83 €
843,59 €
560,55 €
1 912,06 €
1 141,20 €
869,06 €
1 333,05 €
935,72 €
956,96 €
1 404,67 €
960,89 €
545,07 €
1 574,64 €
581,18 €
1 540,75 €
710,16 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
50 749,51 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €

13.7.2012
13.7.2012
14.7.2012
14.7.2012
15.7.2012
15.7.2012
16.7.2012
16.7.2012
19.7.2012
21.7.2012
21.7.2012
22.7.2012
22.7.2012
23.7.2012
26.7.2012
26.7.2012
27.7.2012
27.7.2012
28.7.2012
28.7.2012
30.7.2012
30.7.2012
2.8.2012
2.8.2012
7.9.2012
7.10.2012
7.11.2012
7.12.2012
7.1.2013
9.11.2012
7.2.2013
7.3.2013
7.4.2013
7.5.2013
7.6.2013
7.7.2013
7.8.2013
7.9.2013
7.10.2013
7.11.2013
7.12.2013
7.1.2014
7.2.2014
7.3.2014
7.4.2014
7.5.2014
7.6.2014
7.7.2014
7.8.2014
7.9.2014
7.10.2014
7.11.2014
7.12.2014
7.1.2015
7.2.2015
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.
FamilyPharm s.r.o.

Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen
Divadelná 4, 96001 Zvolen

45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386
45489386

1502990022
1503990072
1504990030
1505990018
1506990035
1507990025
1508990016
1509990031
1510990028
1511990029
1512990026
1601990018

7.3.2015
7.4.2015
7.5.2015
7.6.2015
7.7.2015
7.8.2015
7.9.2015
7.10.2015
7.11.2015
7.12.2015
7.1.2016
7.2.2016

FamilyPharm s.r.o.

Divadelná 4, 96001 Zvolen

45489386

45489386

17.4.2015

GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.

Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen

45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530

1201011639
1201011712
1201011786
1201011846
1201011904
1201011971
1201012021
1201012044
1201012095
1201012164
1201012169
1201012211
1201012263
1201012297
1201012339
1201012403
1201012462
1201012511
1207990033
1208990029
1209990046
1210990044
1211990046
1212990040
1298040004
1301990031
1302990051
1303990067
1304990024
1305990026
1306990058
1307990047
1308990038
1309990026
1310990041
1311990025
1312990017
1398050003
1398050004
1398050005
1401990030
1402990026
1403990034
1404990032
1405990068
1406990022
1407990024
1408990017
1409990025

8.7.2012
9.7.2012
13.7.2012
14.7.2012
15.7.2012
16.7.2012
19.7.2012
20.7.2012
21.7.2012
22.7.2012
23.7.2012
23.7.2012
26.7.2012
27.7.2012
28.7.2012
29.7.2012
30.7.2012
2.8.2012
7.8.2012
7.9.2012
7.10.2012
7.11.2012
7.12.2012
7.1.2013
9.11.2012
7.2.2013
7.3.2013
7.4.2013
7.5.2013
7.6.2013
7.7.2013
7.8.2013
7.9.2013
7.10.2013
7.11.2013
7.12.2013
7.1.2014
24.5.2013
24.5.2013
24.5.2013
7.2.2014
7.3.2014
7.4.2014
7.5.2014
7.6.2014
7.7.2014
7.8.2014
7.9.2014
7.10.2014

180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
1 243 830,71
€
613,13 €
990,59 €
1 000,00 €
620,56 €
894,32 €
633,80 €
1 691,60 €
1 570,02 €
460,39 €
768,29 €
40,55 €
1 094,77 €
1 542,18 €
469,12 €
664,05 €
602,88 €
843,26 €
927,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
23 431,22 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
4 231,92 €
4 171,54 €
1 948,58 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
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GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
GlobePharm s.r.o.
Ján Čief
Lekáreň Andromeda s.r.o.
Lekáreň Krásno, s. r. o.
Lekáreň POLIKLINIKA BYTČA s.r.o.
Lekáreň RPT, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň TERNO, s.r.o.
Lekáreň u Štefánika, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Hodľova 16, 96001 Zvolen
Strelníky 155, 97655 Strelniky
A. Žarnova 8408/14, 91702 TRNAVA
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Vojtecha Tvrdého 17, 01001 Žilina
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
M. R. Štefánika 822/11, 01001 Žilina
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen

45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
45709530
#EJ148130
36436372
36426539
44222840
52740447
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
36414425
46841156
46987355
46987355
46987355
46987355

Deň vydania: 26.04.2021
1410990060
1411990023
1412990037
1501990025
1502990019
1503990070
1504990031
1505990020
1506990034
1507990022
1508990013
1509990032
1510990027
1511990028
1512990028
1601990020
1602990024
1603990032
1604990021
1605990013
1606990025
1607990016
1608990037
1609990014
1610990009
1611990016
1612990025
1701990014
1702990060
2008990053
36436372
36426539
44222840
52740447
2001013373
2001013614
2001520301
2001520336
2001520361
2001520390
2001520420
2001520453
2001520472
2001520505
2001520537
2001520553
2001520574
2001520597
2001520622
2001520653
2001520672
2001520693
2001520721
2001520738
2001520739
2001520761
2001520793
36414425
46841156
2001014233
2001014234
2001014256
2001014257

7.11.2014
7.12.2014
7.1.2015
7.2.2015
7.3.2015
7.4.2015
7.5.2015
7.6.2015
7.7.2015
7.8.2015
7.9.2015
7.10.2015
7.11.2015
7.12.2015
7.1.2016
7.2.2016
7.3.2016
7.4.2016
7.5.2016
7.6.2016
7.7.2016
7.8.2016
7.9.2016
7.10.2016
14.11.2016
14.12.2016
14.1.2017
14.2.2017
14.3.2017
14.9.2020
28.12.2020
28.12.2020
28.12.2020
28.12.2020
11.9.2020
19.9.2020
17.8.2020
28.8.2020
6.9.2020
14.9.2020
21.9.2020
27.9.2020
4.10.2020
12.10.2020
19.10.2020
26.10.2020
2.11.2020
9.11.2020
16.11.2020
27.11.2020
30.11.2020
7.12.2020
14.12.2020
26.9.2020
25.12.2020
2.1.2021
11.10.2020
28.12.2020
28.12.2020
17.7.2020
17.7.2020
18.7.2020
18.7.2020

180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
11,77 €
40 098,71 €
366 434,83 €
8 399,18 €
430,60 €
2 898,00 €
266,59 €
27 356,10 €
11 055,68 €
51 997,46 €
13 044,54 €
26 960,74 €
6 760,81 €
43 161,80 €
24 278,09 €
23 466,98 €
8 128,95 €
46 900,09 €
31 041,15 €
14 291,80 €
13 765,51 €
23 725,85 €
4 577,41 €
7 894,87 €
2 229,61 €
6 133,48 €
105,81 €
261,33 €
886 182,04 €
10 904,50 €
1 051,27 €
656,19 €
1 128,75 €
703,10 €
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MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MEDISPERA, s.r.o.
MMN, a.s.
Med Market s.r.o.
Med Market s.r.o.
Med Market s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Nám. SNP 27, 96001 Zvolen
Metyšova 465, 51401 JILEMNICE, ČR
Horná Strieborná 18, 97401 Banská
Bystrica
Horná Strieborná 18, 97401 Banská
Bystrica
Horná Strieborná 18, 97401 Banská

Deň vydania: 26.04.2021

46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
46987355
5421888

2001014337
2001014339
2001014346
2001014351
2001014352
2001014398
2001014455
2001014456
2001014480
2001014481
2001014532
2001014534
2001014657
2001014658
2001014659
2001014692
2001014694
2001014695
2001014696
2001014697
2001014704
2001014732
2001014749
2001014750
2001014754
2001014755
2001014756
2001014757
2001014761
2001014785
2001014786
2001014787
2001014788
2001014793
2001014794
2001014809
2001014833
2001014834
2001014840
2001014872
2001014934
2001014935
2001015052
2001015053
2001015054
2001015055
2001015056
2001015057
2001015062
2001015096
2001015100
2001015101
2001015120
2001015204
2001015284
2001015285
2001015286
2001060017

20.7.2020
20.7.2020
20.7.2020
20.7.2020
20.7.2020
21.7.2020
25.7.2020
25.7.2020
26.7.2020
26.7.2020
27.7.2020
27.7.2020
1.8.2020
1.8.2020
1.8.2020
2.8.2020
2.8.2020
2.8.2020
2.8.2020
2.8.2020
2.8.2020
3.8.2020
4.8.2020
4.8.2020
4.8.2020
4.8.2020
4.8.2020
4.8.2020
4.8.2020
7.8.2020
7.8.2020
7.8.2020
7.8.2020
7.8.2020
7.8.2020
8.8.2020
9.8.2020
9.8.2020
9.8.2020
10.8.2020
11.8.2020
11.8.2020
16.8.2020
16.8.2020
16.8.2020
16.8.2020
16.8.2020
16.8.2020
16.8.2020
17.8.2020
17.8.2020
17.8.2020
18.8.2020
22.8.2020
24.8.2020
24.8.2020
24.8.2020
28.11.2020

265,39 €
266,45 €
160,20 €
166,67 €
1 214,83 €
339,69 €
425,68 €
1 024,10 €
962,84 €
644,48 €
69,28 €
3 116,75 €
47,51 €
138,55 €
116,79 €
860,37 €
537,79 €
114,42 €
10 519,55 €
732,31 €
2 316,62 €
2 194,89 €
169,06 €
370,37 €
3 879,33 €
1 160,67 €
3 530,98 €
1 331,31 €
266,51 €
226,78 €
340,16 €
566,94 €
340,16 €
47,51 €
1 345,12 €
283,47 €
415,65 €
69,28 €
264,07 €
738,17 €
179,55 €
654,96 €
2 978,32 €
1 875,52 €
1 549,71 €
945,46 €
905,41 €
3 894,52 €
328,14 €
3 042,18 €
1 423,81 €
69,28 €
283,47 €
398,49 €
572,81 €
264,07 €
144,90 €
21,23 €

36001627

2001520885 27.11.2020

587 899,39 €

36001627

2001520914 15.12.2020

770 839,30 €

36001627

2001520991 26.1.2021

880 487,52 €
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Med Market s.r.o.
Med Market s.r.o.
Med Market s.r.o.
Med Market s.r.o.
Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.
Neopharm spol. s r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Bystrica
Horná Strieborná 18, 97401 Banská
Bystrica
Horná Strieborná 18, 97401 Banská
Bystrica
Horná Strieborná 18, 97401 Banská
Bystrica
Karadžičova 2, 81109 Bratislava
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno

Deň vydania: 26.04.2021

36001627

2001520991 26.1.2021

880 487,52 €

36001627

2001521036 16.2.2021

405 370,79 €

36001627

2012990022 26.2.2021

122 899,48 €

36001627

2012990023 26.2.2021

274 723,55 €

44393326
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761

2012990028
1001010880
1001011634
1001011855
1001011957
1001011989
1001012015
1001012047
1001012201
1001012484
1001012627
1001012729
1001012782
1001012823
1001012856
1001012941
1001012992
1001013024
1001013062
1001013123
1001013199
1001013244
1001013278
1001013379
1001013467
1001015074
1001015141
1001015307
1001015329
1001015437
1001015516
1001015569
1001015597
1001015668
1001015712
1001015768
1001015799
1001015838
1001015907
1001015974
1001016003
1001016082
1001016250
1001016296
1001016368
1001016402
1001016478
1001016573
1001016606
1001016672
1001016897
1001017510
1001017551
1001017654
1001017694
1001017734

228,00 €
621,86 €
338,82 €
691,45 €
1 254,14 €
2 636,84 €
1 681,92 €
3 051,79 €
677,73 €
728,67 €
982,19 €
554,85 €
875,58 €
2 315,72 €
613,79 €
1 093,69 €
757,49 €
467,31 €
586,66 €
575,30 €
1 134,40 €
1 320,44 €
1 116,56 €
407,40 €
2 921,29 €
2 416,85 €
299,21 €
3 029,01 €
353,54 €
446,26 €
430,08 €
2 130,65 €
456,20 €
474,24 €
516,66 €
621,27 €
1 492,70 €
863,85 €
1 236,92 €
389,24 €
2 954,48 €
1 973,14 €
709,03 €
326,56 €
347,36 €
914,68 €
243,94 €
385,55 €
280,22 €
704,12 €
810,01 €
2 351,90 €
3 196,89 €
478,10 €
507,72 €
798,61 €

14.1.2021
30.8.2010
22.9.2010
29.9.2010
1.10.2010
4.10.2010
5.10.2010
6.10.2010
11.10.2010
20.10.2010
25.10.2010
28.10.2010
2.11.2010
3.11.2010
4.11.2010
5.11.2010
8.11.2010
9.11.2010
10.11.2010
11.11.2010
15.11.2010
16.11.2010
17.11.2010
19.11.2010
23.11.2010
17.1.2011
19.1.2011
24.1.2011
25.1.2011
1.2.2011
3.2.2011
4.2.2011
7.2.2011
9.2.2011
10.2.2011
11.2.2011
14.2.2011
15.2.2011
17.2.2011
21.2.2011
22.2.2011
24.2.2011
2.3.2011
3.3.2011
7.3.2011
8.3.2011
10.3.2011
15.3.2011
16.3.2011
17.3.2011
25.3.2011
19.4.2011
20.4.2011
22.4.2011
25.4.2011
26.4.2011
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Neopharm
Neopharm
Neopharm
Neopharm
Neopharm
Neopharm
Neopharm
Neopharm
Neopharm
Neopharm
Neopharm
Neopharm
Neopharm
Neopharm
Neopharm
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spol. s r.o.
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spol. s r.o.
spol. s r.o.
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
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Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
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Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
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Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
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Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno

34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761

Deň vydania: 26.04.2021
1001017824
1001017872
1001017931
1001018447
1001018611
1001018682
1001019355
1001019413
1001019431
1001019469
1001019638
1001019689
1001020273
1001020346
901011922
901013092
901013465
901013510
901013576
901013577
901013610
901013693
901013740
901013772
901013800
901013801
901013911
901013942
901013980
901014069
901014132
901014186
901014220
901014339
901014452
901014747
901014771
901014814
901016236
901016490
901016530
901016547
901016596
901016656
901016696
901016823
901016950
901017002
901017049
901017078
901017217
901017253
901017332
901017382
901017438
901017476
901017520
901017611
901017663
901017700
901017755
901017821
901017886

28.4.2011
29.4.2011
2.5.2011
17.5.2011
23.5.2011
25.5.2011
17.6.2011
20.6.2011
21.6.2011
22.6.2011
27.6.2011
28.6.2011
18.7.2011
20.7.2011
11.9.2009
5.11.2009
22.11.2009
23.11.2009
29.11.2009
31.8.2009
30.11.2009
5.9.2009
5.12.2009
6.12.2009
8.9.2009
7.12.2009
11.12.2009
12.12.2009
13.12.2009
17.12.2009
18.12.2009
19.12.2009
20.12.2009
24.12.2009
27.12.2009
8.1.2010
9.1.2010
10.1.2010
30.4.2010
10.5.2010
11.5.2010
12.5.2010
13.5.2010
14.5.2010
17.5.2010
19.5.2010
21.5.2010
24.5.2010
25.5.2010
26.5.2010
28.5.2010
31.5.2010
2.6.2010
3.6.2010
4.6.2010
7.6.2010
8.6.2010
10.6.2010
11.6.2010
14.6.2010
16.6.2010
17.6.2010
18.6.2010

575,78 €
710,34 €
485,36 €
2 962,21 €
771,06 €
523,88 €
1 394,13 €
777,33 €
1 712,02 €
1 476,87 €
1 208,23 €
782,30 €
545,43 €
1 809,24 €
3 002,99 €
401,70 €
855,87 €
1 891,00 €
489,73 €
324,22 €
3 083,22 €
27,79 €
4 598,77 €
616,34 €
213,90 €
442,59 €
618,29 €
572,53 €
589,64 €
3 416,40 €
655,86 €
1 411,91 €
4 316,42 €
832,78 €
581,70 €
3 190,89 €
7 584,80 €
353,69 €
2 730,67 €
604,01 €
5 691,68 €
472,36 €
562,70 €
600,72 €
517,00 €
2 678,92 €
586,01 €
768,54 €
539,63 €
11 082,94 €
593,26 €
766,39 €
784,89 €
1 569,83 €
1 541,53 €
753,67 €
858,83 €
1 935,96 €
1 985,74 €
578,29 €
974,69 €
652,92 €
1 693,53 €
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Neopharm

spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o.
spol. s r.o.

Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav detských chorôb

Konkurzy a reštrukturalizácie
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Jókaiho ul 32, 94501 Komárno
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové

Deň vydania: 26.04.2021

34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761
34102761

901017935
901017982
901018059
901018129
901018171
901018208
901018417
901018453
901018570
901018597
901018660
901018717
901018754
901018815
901018859

21.6.2010
22.6.2010
24.6.2010
25.6.2010
28.6.2010
29.6.2010
5.7.2010
6.7.2010
8.7.2010
9.7.2010
12.7.2010
13.7.2010
14.7.2010
15.7.2010
16.7.2010

644,94 €
537,53 €
676,82 €
620,09 €
504,75 €
365,43 €
1 237,28 €
472,05 €
748,38 €
574,12 €
959,97 €
935,28 €
1 095,77 €
534,20 €
462,10 €

607231

1901016338 20.12.2019

13 232,47 €

607231

2001016593 13.11.2020

10 918,53 €

607231

2001017011 11.3.2021

12 514,47 €

607231

2001017323 1.1.2021

12 514,47 €

607231

2001017339 2.1.2021

18 225,88 €

607231

2001017373 3.1.2021

11 684,07 €

607231

2001017390 4.1.2021

12 514,47 €

607231

2001017418 8.1.2021

10 710,39 €

607231

2001017484 12.1.2021

20 717,49 €

607231

2001017490 15.1.2021

12 514,47 €

607231

2001017501 17.1.2021

18 225,88 €

607231

2001017520 18.1.2021

11 684,07 €

607231

2001017521 18.1.2021

6 926,92 €

607231

2001017553 22.1.2021

12 514,47 €

607231

2001017590 24.1.2021

10 710,39 €

607231

2001017607 25.1.2021

6 926,92 €

607231

2001017611 25.1.2021

36 451,75 €

607231

2001017620 26.1.2021

20 717,49 €

607231

2001017633 29.1.2021

12 514,47 €

607231

2001017692 30.1.2021

11 684,07 €

607231

2001017723 1.2.2021

12 514,47 €

607231

2001017738 2.2.2021

10 710,39 €

607231

2001017759 5.2.2021

12 514,47 €

607231

2001017818 9.2.2021

20 717,49 €

607231

2001017837 12.2.2021

11 684,07 €

607231

2001017879 14.2.2021

12 514,47 €
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Národný ústav detských chorôb
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Národný ústav detských chorôb
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
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OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
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OMEGA CONSULTING, s.r.o.
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OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
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OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
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Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
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Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
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Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
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Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
Mesto
Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
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Limbova 1, 83304 Bratislava - Nové
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Deň vydania: 26.04.2021

607231

2001017910 15.2.2021

10 710,39 €

607231

2001017926 16.2.2021

30 740,35 €

607231

2001018006 20.2.2021

32 131,19 €

607231

2001018019 20.2.2021

27 531,82 €

607231

2001018020 20.2.2021

18 225,88 €

607231

2001018034 21.2.2021

20 717,49 €

607231

2101010046 9.3.2021

19 372,30 €

31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227

1001010026
1001010074
1001010137
1001010174
1001010214
1001010255
1001010290
1001010349
1001010746
1001010802
1001010835
1001010886
1001010922
1001010961
1001011009
1001011066
1001011076
1001011108
1001011113
1001011164
1001011185
1001011228
1001011285
1001011328
1001011360
1001011363
1001011398
1001011448
1001011510
1001011561
1001011602
1001011638
1001011685
1001011747
1001011779
1001011817
1001011854
1001011909
1001011960
1001011988
1001012022
1001012051
1001012100
1001012162
1001012204
1001012243
1001012277
1001012328
1001012367
1001012407

1 092,37 €
671,32 €
398,24 €
738,96 €
987,38 €
373,12 €
455,50 €
740,41 €
488,19 €
662,64 €
380,81 €
543,63 €
1 072,56 €
455,94 €
664,51 €
1 087,53 €
156,90 €
524,41 €
171,85 €
601,39 €
429,35 €
874,67 €
246,68 €
693,19 €
548,30 €
155,49 €
859,08 €
473,91 €
553,66 €
870,98 €
492,57 €
763,83 €
374,37 €
451,43 €
497,48 €
276,96 €
540,87 €
268,50 €
337,25 €
594,47 €
417,16 €
465,23 €
869,72 €
633,20 €
528,46 €
926,88 €
380,67 €
451,02 €
786,92 €
627,21 €

3.6.2010
4.6.2010
6.6.2010
7.6.2010
10.6.2010
11.6.2010
12.6.2010
13.6.2010
26.6.2010
27.6.2010
28.6.2010
1.7.2010
2.7.2010
3.7.2010
4.7.2010
5.7.2010
5.7.2010
8.7.2010
8.7.2010
9.7.2010
10.7.2010
11.7.2010
12.7.2010
15.7.2010
16.7.2010
16.7.2010
17.7.2010
18.7.2010
19.7.2010
22.7.2010
23.7.2010
24.7.2010
25.7.2010
26.7.2010
29.7.2010
30.7.2010
31.7.2010
1.8.2010
2.8.2010
5.8.2010
6.8.2010
7.8.2010
8.8.2010
9.8.2010
12.8.2010
13.8.2010
14.8.2010
15.8.2010
16.8.2010
19.8.2010
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Konkurzy a reštrukturalizácie
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Deň vydania: 26.04.2021
1001012449
1001012485
1001012524
1001012583
1001012625
1001012678
1001012695
1001012696
1001012730
1001012783
1001012820
1001012862
1001012944
1001012996
1001013029
1001013065
1001013122
1001013164
1001013202
1001013246
1001013280
1001013329
1001013381
1001013422
1001013466
1001013532
1001013533
1001013596
1001013641
1001020326
1001020356
1001020382
1001020414
1001020441
1001020463
1001020488
1001020513
1001020545
1001020569
1001020597
1001020623
1001020633
901012291
901012334
901012395
901012427
901012492
901012496
901012530
901012564
901012836
901012848
901012905
901012950
901012984
901013039
901013055
901013127
901013149
901013151
901013176
901013226
901013259

20.8.2010
21.8.2010
22.8.2010
23.8.2010
26.8.2010
27.8.2010
28.8.2010
28.8.2010
29.8.2010
3.9.2010
4.9.2010
5.9.2010
6.9.2010
9.9.2010
10.9.2010
11.9.2010
12.9.2010
13.9.2010
16.9.2010
17.9.2010
18.9.2010
19.9.2010
20.9.2010
23.9.2010
24.9.2010
25.9.2010
25.9.2010
26.9.2010
27.9.2010
4.10.2010
11.10.2010
18.10.2010
28.10.2010
1.11.2010
8.11.2010
15.11.2010
22.11.2010
27.11.2010
6.12.2010
13.12.2010
20.12.2010
27.12.2010
27.9.2009
1.10.2009
3.10.2009
4.10.2009
9.10.2009
9.10.2009
10.10.2009
15.10.2009
24.10.2009
25.10.2009
26.10.2009
29.10.2009
30.10.2009
1.11.2009
2.11.2009
6.11.2009
7.11.2009
7.11.2009
8.11.2009
12.11.2009
13.11.2009

891,56 €
324,10 €
639,88 €
441,23 €
836,26 €
780,61 €
209,41 €
100,62 €
616,42 €
1 562,15 €
883,76 €
800,70 €
1 037,22 €
1 053,21 €
430,30 €
1 172,51 €
1 112,88 €
603,89 €
638,59 €
413,01 €
607,97 €
420,93 €
728,92 €
2 776,83 €
466,96 €
385,90 €
134,37 €
722,46 €
642,85 €
1 998,01 €
3 039,18 €
3 936,84 €
4 048,98 €
3 031,75 €
3 227,38 €
2 525,86 €
4 047,24 €
1 687,74 €
5 117,07 €
3 322,78 €
2 429,22 €
598,82 €
365,38 €
208,74 €
405,53 €
318,74 €
394,70 €
381,87 €
371,89 €
232,68 €
267,85 €
162,97 €
135,60 €
216,54 €
505,18 €
313,30 €
319,52 €
251,61 €
912,27 €
152,41 €
185,69 €
348,16 €
171,31 €
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Deň vydania: 26.04.2021
901013289
901013311
901013364
901013432
901013508
901014135
901014227
901014281
901014340
901014456
901014500
901014503
901014548
901014583
901014606
901014630
901014679
901014709
901014716
901014772
901014815
901014851
901014916
901014946
901015062
901015099
901015226
901015258
901015331
901015377
901015430
901015456
901015493
901015538
901015619
901015648
901015672
901015685
901015717
901015783
901015818
901015860
901015907
901015930
901015980
901016022
901016065
901016278
901016320
901016354
901016396
901016449
901016492
901016529
901016548
901016607
901016659
901016697
901016767
901016824
901016893
901016949
901017005

14.11.2009
15.11.2009
19.11.2009
21.11.2009
23.11.2009
18.12.2009
20.12.2009
21.12.2009
24.12.2009
27.12.2009
28.12.2009
28.12.2009
31.12.2009
1.1.2010
2.1.2010
3.1.2010
4.1.2010
7.1.2010
7.1.2010
9.1.2010
10.1.2010
11.1.2010
14.1.2010
15.1.2010
18.1.2010
21.1.2010
24.1.2010
25.1.2010
30.1.2010
31.1.2010
1.2.2010
4.2.2010
5.2.2010
6.2.2010
7.2.2010
8.2.2010
11.2.2010
11.2.2010
13.2.2010
14.2.2010
15.2.2010
18.2.2010
19.2.2010
20.2.2010
21.2.2010
22.2.2010
25.2.2010
4.3.2010
5.3.2010
6.3.2010
7.3.2010
8.3.2010
11.3.2010
12.3.2010
13.3.2010
14.3.2010
15.3.2010
18.3.2010
19.3.2010
20.3.2010
21.3.2010
22.3.2010
25.3.2010

319,08 €
160,45 €
383,25 €
157,85 €
291,39 €
667,91 €
367,87 €
421,33 €
664,74 €
324,19 €
301,87 €
196,88 €
591,50 €
676,17 €
311,91 €
238,00 €
192,29 €
195,75 €
127,47 €
241,84 €
173,49 €
261,13 €
375,67 €
312,77 €
102,51 €
571,35 €
225,63 €
296,42 €
18,60 €
225,98 €
387,55 €
298,72 €
153,20 €
203,07 €
296,60 €
276,47 €
315,04 €
151,67 €
127,63 €
194,25 €
307,37 €
191,10 €
240,82 €
403,26 €
432,78 €
248,22 €
273,83 €
615,70 €
886,00 €
475,61 €
595,08 €
376,71 €
502,48 €
923,90 €
258,41 €
259,27 €
801,75 €
193,84 €
821,51 €
173,42 €
461,20 €
347,43 €
559,35 €
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OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
OMEGA CONSULTING, s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Sokolská 10, 90301 Senec
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava

31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31427227
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686

Deň vydania: 26.04.2021
901017046
901017077
901017130
901017138
901017220
901017252
901017290
901017333
901017383
901017430
901017484
901017521
901017555
901017613
901017665
901017701
901017756
901017815
901017934
901017985
901018018
901018064
901018130
901018172
901018212
901018242
901018295
901018352
901018418
901018462
901018500
901018575
901018624
901018666
901018716
901018757
901018813
901018860
901018905
901018932
901018952
901018975
901019000
901019012
2001018004
2001018021
2001018043
2001018049
2001018059
2001018069
2001018089
2001520797
2001520814
2001520829
2001520844
2001520859
2001520870
2001520881
2001520895
2001520909
2001520923
2001520933

26.3.2010
27.3.2010
28.3.2010
28.3.2010
29.3.2010
1.4.2010
2.4.2010
3.4.2010
4.4.2010
5.4.2010
8.4.2010
9.4.2010
10.4.2010
11.4.2010
12.4.2010
15.4.2010
17.4.2010
18.4.2010
22.4.2010
23.4.2010
24.4.2010
25.4.2010
26.4.2010
29.4.2010
30.4.2010
1.5.2010
2.5.2010
3.5.2010
6.5.2010
7.5.2010
8.5.2010
9.5.2010
10.5.2010
13.5.2010
14.5.2010
15.5.2010
16.5.2010
17.5.2010
20.5.2010
21.5.2010
22.5.2010
27.5.2010
28.5.2010
29.5.2010
20.5.2021
21.5.2021
22.5.2021
27.5.2021
28.5.2021
29.5.2021
30.5.2021
11.1.2021
18.1.2021
28.1.2021
1.2.2021
8.2.2021
15.2.2021
22.2.2021
27.2.2021
8.3.2021
15.3.2021
22.3.2021

810,33 €
627,33 €
255,18 €
262,92 €
337,28 €
542,75 €
656,64 €
528,39 €
314,58 €
246,66 €
639,17 €
921,23 €
365,04 €
442,35 €
552,45 €
990,30 €
457,60 €
189,63 €
693,11 €
395,60 €
282,16 €
348,38 €
473,13 €
411,15 €
1 186,86 €
148,60 €
277,05 €
328,48 €
664,46 €
244,45 €
681,33 €
644,29 €
319,32 €
1 115,28 €
449,45 €
776,23 €
550,39 €
765,78 €
574,65 €
849,99 €
310,21 €
293,50 €
598,04 €
250,17 €
388,58 €
263,47 €
213,70 €
218,57 €
215,89 €
361,76 €
226,88 €
1 962,43 €
2 975,76 €
2 925,85 €
2 399,21 €
2 983,70 €
2 139,04 €
3 091,64 €
1 590,97 €
4 128,86 €
3 274,62 €
3 354,15 €
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PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PETRA - FARM s.r.o.
PHARMA CBC II, s.r.o.
PHARMA CBC II, s.r.o.
PHARMA CBC II, s.r.o.
PHARMA CBC II, s.r.o.
PHARMA CBC II, s.r.o.
PHARMA CBC II, s.r.o.
PHARMA CBC II, s.r.o.
PHARMA CBC II, s.r.o.
PHARMA CBC II, s.r.o.
PHARMA CBC II, s.r.o.
PHARMA CBC II, s.r.o.
PharmDr. Mgr. Janka Bizovská LEKÁREŇ
PharmDr. Mgr. Janka Bizovská LEKÁREŇ
Pharmcentrum, s.r.o.
Phoenix LABS
Procter & Gamble, spol. s r.o.
Procter & Gamble, spol. s r.o.
Procter & Gamble, spol. s r.o.
Propharmex s.r.o.
Propharmex s.r.o.
Propharmex s.r.o.
Propharmex s.r.o.
Propharmex s.r.o.
Propharmex s.r.o.
Propharmex s.r.o.
Propharmex s.r.o.
Propharmex s.r.o.
Propharmex s.r.o.
Propharmex s.r.o.
River Pharma s.r.o.
River Pharma s.r.o.
River Pharma s.r.o.
River Pharma s.r.o.
River Pharma s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Jelačičova 8, 82108 Bratislava
Šancová 54 , 81105 Bratislava
Šancová 54 , 81105 Bratislava
Šancová 54 , 81105 Bratislava
Šancová 54 , 81105 Bratislava
Šancová 54 , 81105 Bratislava
Šancová 54 , 81105 Bratislava
Šancová 54 , 81105 Bratislava
Šancová 54 , 81105 Bratislava
Šancová 54 , 81105 Bratislava
Šancová 54 , 81105 Bratislava
Šancová 54 , 81105 Bratislava
Obrancov mieru 1500/3, 06401 Stará
Ľubovňa
Obrancov mieru 1500/3, 06401 Stará
Ľubovňa
Vojtecha Tvrdého 17, 01001 Žilina
Suite 12 Bunkilla Plaza, 00000 Clonee,
Írsko
Einsteinova 24, 85101 Bratislava
Einsteinova 24, 85101 Bratislava
Einsteinova 24, 85101 Bratislava
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Dvořákovo nábrežie 10, 81106
Bratislava 1
Dvořákovo nábrežie 10, 81106
Bratislava 2
Dvořákovo nábrežie 10, 81106
Bratislava 3
Dvořákovo nábrežie 10, 81106
Bratislava 4
Dvořákovo nábrežie 10, 81106
Bratislava 5

Deň vydania: 26.04.2021

31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
31592686
36726494
36726494
36726494
36726494
36726494
36726494
36726494
36726494
36726494
36726494
36726494

2001520949
2001520965
2001520966
2001520980
2001520988
2001521001
2001521010
2001521024
2001521035
2101010012
2101010018
2101010027
2101010040
1701520130
2001017996
2001018023
2001520944
2001520979
2001520989
2001520996
2001521009
2001521019
2001521032
2101010042

29.3.2021
5.1.2021
5.4.2021
12.4.2021
19.4.2021
29.4.2021
3.5.2021
10.5.2021
17.5.2021
3.6.2021
4.6.2021
4.6.2021
6.6.2021
15.6.2017
21.3.2021
22.3.2021
27.1.2021
11.2.2021
18.2.2021
25.2.2021
4.3.2021
11.3.2021
17.3.2021
7.4.2021

41148053

2001014018 6.6.2020

1 277,41 €

41148053

2001014052 10.6.2020

722,59 €

36776262

36776262

1 947,19 €

4120016120

1901015683 9.11.2019

7,72 €

31342451
31342451
31342451

2007990074 31.8.2020
2011990047 30.12.2020
2012990049 30.1.2021

60,00 €
60,00 €
60,00 €

46300040

1501010777 21.2.2015

18 478,85 €

46300040

1501010884 26.2.2015

9 611,25 €

46300040

1501011601 15.3.2015

3 960,00 €

46300040

1501011819 25.3.2015

58 076,37 €

46300040

1501011956 28.3.2015

42 237,36 €

46300040

1501013005 23.6.2015

52 796,70 €

46300040

1501013138 28.6.2015

9 900,00 €

46300040

1501015810 12.7.2015

11 800,80 €

46300040

1501016696 8.8.2015

5 916,24 €

46300040

1501017730 10.11.2015

9 900,00 €

46300040

1501520307 31.7.2015

13 201,62 €

36712779

1501016082 21.8.2015

5 448,86 €

36712779

1501016288 29.8.2015

3 625,98 €

36712779

1501016594 5.9.2015

5 428,90 €

36712779

1501016766 11.9.2015

7 254,61 €

36712779

1501016990 18.9.2015

3 650,29 €

28.12.2020

1 322,48 €
1 679,67 €
1 524,96 €
2 143,50 €
1 393,56 €
2 315,52 €
1 828,35 €
1 393,94 €
2 064,77 €
309,19 €
338,85 €
2,02 €
373,47 €
141,20 €
340,04 €
230,32 €
502,52 €
413,67 €
545,31 €
821,00 €
558,28 €
1 431,21 €
1 558,23 €
210,69 €

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

253

Obchodný vestník 78/2021

STEELKOR, s. r. o.
Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd.
Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd.
Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd.
Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Bajkalská 29F, 82105 Bratislava
Baggot Street Lower 50-58, DO2Y754,
Írsko
Baggot Street Lower 50-58, DO2Y754,
Írsko
Baggot Street Lower 50-58, DO2Y754,
Írsko
Baggot Street Lower 50-58, DO2Y754,
Írsko
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen

45338540

Deň vydania: 26.04.2021

45338540

28.12.2020

36 423,46 €

821207167B01 2010990067 30.11.2020

462,50 €

821207167B01 2011990023 29.1.2021

150,00 €

821207167B01 2012990024 30.1.2021

4 387,03 €

821207167B01 2012990025 1.3.2021

150,00 €

36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841

129,72 €
504,32 €
222,47 €
188,05 €
546,75 €
570,38 €
369,72 €
316,02 €
237,63 €
366,60 €
800,52 €
288,61 €
417,13 €
516,60 €
273,29 €
230,75 €
257,83 €
333,36 €
252,17 €
850,94 €
458,04 €
424,74 €
528,25 €
660,33 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
32 958,80 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
4 773,77 €
1 348,38 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €

1201011705
1201011724
1201011843
1201011865
1201011973
1201011984
1201012017
1201012032
1201012048
1201012062
1201012103
1201012130
1201012167
1201012212
1201012223
1201012262
1201012270
1201012301
1201012313
1201012366
1201012410
1201012432
1201012466
1201012509
1207990034
1208990030
1209990045
1210990041
1211990044
1212990042
1298040007
1301990030
1302990050
1303990066
1304990025
1305990028
1306990056
1307990046
1308990039
1309990027
1310990042
1311990024
1312990019
1398050001
1398050002
1401990027
1402990025
1403990033
1404990034
1405990066
1406990024
1407990025
1408990015

9.7.2012
12.7.2012
14.7.2012
15.7.2012
16.7.2012
19.7.2012
19.7.2012
20.7.2012
20.7.2012
21.7.2012
21.7.2012
22.7.2012
22.7.2012
23.7.2012
26.7.2012
26.7.2012
27.7.2012
27.7.2012
28.7.2012
29.7.2012
29.7.2012
30.7.2012
30.7.2012
2.8.2012
7.8.2012
7.9.2012
7.10.2012
7.11.2012
7.12.2012
7.1.2013
9.11.2012
7.2.2013
7.3.2013
7.4.2013
7.5.2013
7.6.2013
7.7.2013
7.8.2013
7.9.2013
7.10.2013
7.11.2013
7.12.2013
7.1.2014
24.5.2013
24.5.2013
7.2.2014
7.3.2014
7.4.2014
7.5.2014
7.6.2014
7.7.2014
7.8.2014
7.9.2014
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SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
SkorpioPharm, s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Kozáčeka 2182/11, 96001 Zvolen
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica

Deň vydania: 26.04.2021

36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841
36648841

1409990024
1410990061
1411990024
1412990036
1501990028
1502990021
1503990069
1504990029
1505990017
1506990032
1507990023
1508990014
1509990034
1510990026
1511990027
1512990027
1601990019
1602990025
1603990031
1604990022
1605990014
1606990026
1607990015
1608990036
1609990015
1610990008
1611990015
1612990026
1701990013
1702990059

7.10.2014
7.11.2014
7.12.2014
7.1.2015
7.2.2015
7.3.2015
7.4.2015
7.5.2015
7.6.2015
7.7.2015
7.8.2015
7.9.2015
7.10.2015
7.11.2015
7.12.2015
7.1.2016
7.2.2016
7.3.2016
7.4.2016
7.5.2016
7.6.2016
7.7.2016
7.8.2016
7.9.2016
7.10.2016
14.11.2016
14.12.2016
14.1.2017
14.2.2017
14.3.2017

180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €
180,00 €

46224637

2001013366 11.9.2020

379,93 €

46224637

2001013414 12.9.2020

215,42 €

46224637

2001013496 14.9.2020

230,26 €

46224637

2001013604 19.9.2020

219,07 €

46224637

2001013679 21.9.2020

360,38 €

46224637

2001013709 24.9.2020

335,80 €

46224637

2001013755 26.9.2020

245,56 €

46224637

2001013841 27.9.2020

267,76 €

46224637

2001013854 1.10.2020

281,92 €

46224637

2001014031 8.10.2020

226,33 €

46224637

2001014259 16.10.2020

382,59 €

46224637

2001014298 17.10.2020

268,51 €

46224637

2001014341 18.10.2020

503,41 €

46224637

2001014383 19.10.2020

304,92 €

46224637

2001014384 19.10.2020

168,00 €

46224637

2001014415 22.10.2020

926,37 €

46224637

2001014426 22.10.2020

202,61 €

46224637

2001014448 23.10.2020

320,01 €

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

255

Obchodný vestník 78/2021

Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská

Deň vydania: 26.04.2021

46224637

2001014477 24.10.2020

217,22 €

46224637

2001014518 25.10.2020

208,47 €

46224637

2001014552 26.10.2020

433,87 €

46224637

2001014604 29.10.2020

664,09 €

46224637

2001014688 31.10.2020

319,22 €

46224637

2001014723 1.11.2020

451,87 €

46224637

2001014748 2.11.2020

32,32 €

46224637

2001014752 2.11.2020

224,14 €

46224637

2001014781 5.11.2020

14 025,00 €

46224637

2001014784 5.11.2020

671,05 €

46224637

2001014791 5.11.2020

6 875,00 €

46224637

2001014841 7.11.2020

37,71 €

46224637

2001014880 8.11.2020

568,08 €

46224637

2001014885 8.11.2020

1,10 €

46224637

2001014925 9.11.2020

414,54 €

46224637

2001014973 12.11.2020

493,28 €

46224637

2001015018 13.11.2020

455,62 €

46224637

2001015050 14.11.2020

470,03 €

46224637

2001015097 15.11.2020

361,47 €

46224637

2001015124 16.11.2020

294,20 €

46224637

2001015153 19.11.2020

2 812,12 €

46224637

2001015200 20.11.2020

1 430,00 €

46224637

2001015239 21.11.2020

210,82 €

46224637

2001015281 22.11.2020

451,83 €

46224637

2001015306 23.11.2020

384,50 €

46224637

2001015312 23.11.2020

178,48 €

46224637

2001015343 26.11.2020

314,07 €

46224637

2001015451 28.11.2020

188,03 €

46224637

2001015527 30.11.2020

341,29 €

46224637

2001015565 3.12.2020

830,59 €

46224637

2001015601 4.12.2020

415,02 €

46224637

2001015645 5.12.2020

647,64 €

46224637

2001015676 6.12.2020

1 224,49 €

46224637

2001015704 7.12.2020

1 003,50 €

46224637

2001015726 10.12.2020

1 024,17 €
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Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská

Deň vydania: 26.04.2021

46224637

2001015726 10.12.2020

1 024,17 €

46224637

2001015746 11.12.2020

631,09 €

46224637

2001015773 12.12.2020

271,51 €

46224637

2001015807 13.12.2020

600,88 €

46224637

2001015831 14.12.2020

1 310,39 €

46224637

2001015847 17.12.2020

1 002,20 €

46224637

2001015915 20.12.2020

454,33 €

46224637

2001015930 21.12.2020

727,81 €

46224637

2004010300 6.9.2020

74,30 €

46224637

2004010316 6.9.2020

1 690,00 €

46224637

2004010317 6.9.2020

835,72 €

46224637

2004010319 13.9.2020

699,73 €

46224637

2004010320 13.9.2020

823,40 €

46224637

2004010321 13.9.2020

1 169,17 €

46224637

2004010322 13.9.2020

1 004,86 €

46224637

2004010323 13.9.2020

179,04 €

46224637

2004010324 13.9.2020

1 369,01 €

46224637

2004010325 13.9.2020

1 311,72 €

46224637

2004010326 13.9.2020

1 224,46 €

46224637

2004010327 13.9.2020

1 913,17 €

46224637

2004010328 13.9.2020

1 587,28 €

46224637

2004010329 13.9.2020

1 258,06 €

46224637

2004010330 13.9.2020

2 207,49 €

46224637

2004010331 13.9.2020

1 250,37 €

46224637

2004010332 13.9.2020

835,72 €

46224637

2004010333 13.9.2020

1 553,68 €

46224637

2004010334 13.9.2020

1 553,68 €

46224637

2004010335 19.9.2020

388,74 €

46224637

2004010336 19.9.2020

823,40 €

46224637

2004010337 19.9.2020

259,16 €

46224637

2004010338 19.9.2020

757,18 €

46224637

2004010339 19.9.2020

641,99 €

46224637

2004010340 19.9.2020

1 536,03 €

46224637

2004010341 19.9.2020

228,96 €

46224637

2004010342 19.9.2020

911,36 €
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Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica

Deň vydania: 26.04.2021

46224637

2004010343 19.9.2020

1 126,12 €

46224637

2004010344 19.9.2020

1 353,48 €

46224637

2004010345 19.9.2020

1 198,54 €

46224637

2004010346 19.9.2020

388,85 €

46224637

2004010347 27.9.2020

906,91 €

46224637

2004010348 27.9.2020

723,20 €

46224637

2004010349 27.9.2020

1 665,03 €

46224637

2004010350 27.9.2020

789,80 €

46224637

2004010351 27.9.2020

310,99 €

46224637

2004010352 27.9.2020

1 665,03 €

46224637

2004010353 27.9.2020

1 665,03 €

46224637

2004010354 27.9.2020

1 489,53 €

46224637

2004010355 27.9.2020

1 016,34 €

46224637

2004010356 27.9.2020

710,08 €

46224637

2004010357 27.9.2020

1 311,72 €

46224637

2004010358 27.9.2020

1 839,74 €

46224637

2004010359 27.9.2020

388,74 €

46224637

2004010360 27.9.2020

259,16 €

46224637

2004010361 27.9.2020

388,74 €

46224637

2004010362 27.9.2020

1 449,19 €

46224637

2004010363 27.9.2020

32,40 €

46224637

2004010364 27.9.2020

375,36 €

46224637

2004010365 12.10.2020

2 049,22 €

46224637

2004010366 12.10.2020

848,22 €

46224637

2004010367 12.10.2020

1 090,60 €

46224637

2004010368 12.10.2020

835,72 €

46224637

2004010369 12.10.2020

835,72 €

46224637

2004010370 12.10.2020

2 126,02 €

46224637

2004010371 12.10.2020

802,12 €

46224637

2004010372 12.10.2020

2 049,22 €

46224637

2004010373 12.10.2020

1 025,64 €

46224637

2004010374 12.10.2020

1 359,95 €

46224637

2004010375 12.10.2020

835,72 €

46224637

2004010376 12.10.2020

81,00 €

46224637

2004010377 12.10.2020

1 395,24 €
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Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská

Deň vydania: 26.04.2021

46224637

2004010378 12.10.2020

1 683,26 €

46224637

2004010379 12.10.2020

1 587,28 €

46224637

2004010380 12.10.2020

1 353,48 €

46224637

2004010381 12.10.2020

1 665,03 €

46224637

2004010382 12.10.2020

608,39 €

46224637

2004010383 12.10.2020

228,96 €

46224637

2004010384 12.10.2020

693,54 €

46224637

2004010385 12.10.2020

957,18 €

46224637

2004010386 12.10.2020

646,53 €

46224637

2004010387 12.10.2020

317,74 €

46224637

2004010388 12.10.2020

150,71 €

46224637

2004010389 12.10.2020

952,98 €

46224637

2004010390 12.10.2020

773,38 €

46224637

2004010391 12.10.2020

122,35 €

46224637

2004010392 12.10.2020

95,86 €

46224637

2004010393 12.10.2020

66,50 €

46224637

2004010394 12.10.2020

1 224,46 €

46224637

2004010395 12.10.2020

1 574,34 €

46224637

2004010396 18.10.2020

1 763,20 €

46224637

2004010397 18.10.2020

1 224,46 €

46224637

2004010398 18.10.2020

667,90 €

46224637

2004010399 18.10.2020

1 250,37 €

46224637

2004010400 18.10.2020

1 954,93 €

46224637

2004010401 18.10.2020

2 239,06 €

46224637

2004010402 18.10.2020

1 144,70 €

46224637

2004010403 18.10.2020

1 665,03 €

46224637

2004010404 18.10.2020

1 016,34 €

46224637

2004010405 18.10.2020

1 202,77 €

46224637

2004010406 18.10.2020

1 430,01 €

46224637

2004010407 18.10.2020

1 750,54 €

46224637

2004010408 18.10.2020

621,98 €

46224637

2004010409 18.10.2020

653,70 €

46224637

2004010410 18.10.2020

64,80 €

46224637

2004010411 18.10.2020

417,56 €

46224637

2004010412 18.10.2020

44,76 €
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Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská

Deň vydania: 26.04.2021

46224637

2004010412 18.10.2020

44,76 €

46224637

2004010413 18.10.2020

1 214,74 €

46224637

2004010414 18.10.2020

1 332,10 €

46224637

2004010415 18.10.2020

1 603,48 €

46224637

2004010416 18.10.2020

134,40 €

46224637

2004010417 18.10.2020

659,94 €

46224637

2004010418 18.10.2020

823,40 €

46224637

2004010419 18.10.2020

1 520,50 €

46224637

2004010420 18.10.2020

1 311,72 €

46224637

2004010421 18.10.2020

1 198,54 €

46224637

2004010422 18.10.2020

1 353,48 €

46224637

2004010423 22.10.2020

388,74 €

46224637

2004010424 22.10.2020

1 672,71 €

46224637

2004010425 22.10.2020

1 436,99 €

46224637

2004010426 22.10.2020

1 027,59 €

46224637

2004010427 22.10.2020

807,54 €

46224637

2004010428 22.10.2020

1 424,10 €

46224637

2004010429 22.10.2020

641,99 €

46224637

2004010430 22.10.2020

919,38 €

46224637

2004010431 22.10.2020

681,82 €

46224637

2004010432 22.10.2020

1 353,48 €

46224637

2004010433 22.10.2020

1 750,46 €

46224637

2004010434 26.10.2020

1 303,77 €

46224637

2004010435 26.10.2020

1 016,34 €

46224637

2004010436 26.10.2020

1 581,36 €

46224637

2004010437 26.10.2020

789,80 €

46224637

2004010438 26.10.2020

478,81 €

46224637

2004010439 26.10.2020

1 665,03 €

46224637

2004010440 26.10.2020

1 665,03 €

46224637

2004010441 26.10.2020

1 665,03 €

46224637

2004010442 26.10.2020

292,29 €

46224637

2004010443 26.10.2020

414,66 €

46224637

2004010444 26.10.2020

933,38 €

46224637

2004010445 26.10.2020

388,74 €

46224637

2004010446 26.10.2020

388,74 €
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Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica

Deň vydania: 26.04.2021

46224637

2004010447 26.10.2020

388,74 €

46224637

2004010448 26.10.2020

31,06 €

46224637

2004010449 9.11.2020

835,72 €

46224637

2004010450 9.11.2020

584,20 €

46224637

2004010451 9.11.2020

1 395,24 €

46224637

2004010452 9.11.2020

1 339,94 €

46224637

2004010453 9.11.2020

835,72 €

46224637

2004010454 9.11.2020

518,32 €

46224637

2004010455 9.11.2020

1 255,49 €

46224637

2004010456 9.11.2020

1 553,68 €

46224637

2004010457 9.11.2020

1 369,01 €

46224637

2004010458 9.11.2020

608,39 €

46224637

2004010459 9.11.2020

1 168,30 €

46224637

2004010460 9.11.2020

1 198,54 €

46224637

2004010461 9.11.2020

27,83 €

46224637

2004010462 9.11.2020

757,18 €

46224637

2004010463 9.11.2020

777,05 €

46224637

2004010465 14.11.2020

835,72 €

46224637

2004010466 14.11.2020

802,12 €

46224637

2004010467 14.11.2020

472,89 €

46224637

2004010468 14.11.2020

362,82 €

46224637

2004010469 14.11.2020

848,22 €

46224637

2004010470 14.11.2020

693,54 €

46224637

2004010471 14.11.2020

466,49 €

46224637

2004010472 14.11.2020

725,65 €

46224637

2004010473 14.11.2020

66,50 €

46224637

2004010474 14.11.2020

1 361,72 €

46224637

2004010475 14.11.2020

1 019,43 €

46224637

2004010476 14.11.2020

2 207,49 €

46224637

2004010477 14.11.2020

1 224,46 €

46224637

2004010478 14.11.2020

1 557,76 €

46224637

2004010479 14.11.2020

102,72 €

46224637

2004010480 14.11.2020

1 250,37 €

46224637

2004010481 14.11.2020

451,16 €

46224637

2004010482 14.11.2020

998,93 €
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Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.
Slovfarminvest s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská

Deň vydania: 26.04.2021

46224637

2004010483 14.11.2020

1 271,74 €

46224637

2004010484 14.11.2020

269,97 €

46224637

2004010485 14.11.2020

1 512,35 €

46224637

2004010486 14.11.2020

1 553,68 €

46224637

2004010487 14.11.2020

2 077,80 €

46224637

2004010488 14.11.2020

324,00 €

46224637

2004010489 14.11.2020

41,76 €

46224637

2004010490 14.11.2020

977,68 €

46224637

2004010491 14.11.2020

777,05 €

46224637

2004010492 14.11.2020

1 353,48 €

46224637

2004010493 16.11.2020

2 078,85 €

46224637

2004010494 16.11.2020

1 198,54 €

46224637

2004010495 16.11.2020

1 665,03 €

46224637

2004010496 16.11.2020

1 369,01 €

46224637

2004010497 16.11.2020

1 369,01 €

46224637

2004010498 16.11.2020

1 501,86 €

46224637

2004010499 16.11.2020

921,35 €

46224637

2004010500 16.11.2020

789,80 €

46224637

2004010501 16.11.2020

1 016,34 €

46224637

2004010502 16.11.2020

743,45 €

46224637

2004010503 16.11.2020

1 239,96 €

46224637

2004010504 16.11.2020

1 602,80 €

46224637

2004010505 16.11.2020

1 214,06 €

46224637

2004010506 16.11.2020

77,64 €

46224637

2004010507 16.11.2020

1 286,28 €

46224637

2004010508 16.11.2020

715,42 €

46224637

2004010509 16.11.2020

902,32 €

46224637

2004010510 16.11.2020

771,57 €

46224637

2004010511 16.11.2020

1 476,80 €

46224637

2004010512 26.11.2020

1 366,58 €

46224637

2004010513 26.11.2020

641,99 €

46224637

2004010514 26.11.2020

1 569,63 €

46224637

2004010515 26.11.2020

1 424,10 €

46224637

2004010516 26.11.2020

134,28 €

46224637

2004010517 26.11.2020

388,74 €
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovfarminvest s.r.o.

Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
Na Troskách 25, 97401 Banská
Slovfarminvest s.r.o.
Bystrica
TRANSMEDIC INTERNATIONAL s.r.o. Čestlice 271, 25101 Říčany, ČR
TRANSMEDIC INTERNATIONAL s.r.o. Čestlice 271, 25101 Říčany, ČR
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
TS Palma, s.r.o.
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

Deň vydania: 26.04.2021

46224637

2004010517 26.11.2020

388,74 €

46224637

2004010518 26.11.2020

1 672,71 €

46224637

2004010519 26.11.2020

388,74 €

46224637

2004010520 26.11.2020

388,74 €

46224637

2004010521 26.11.2020

362,82 €

46224637

2004010522 26.11.2020

25,92 €

46224637

2004010523 26.11.2020

388,74 €

46224637

2004010524 26.11.2020

594,29 €

46224637

2004010525 26.11.2020

743,83 €

46224637

2004010526 26.11.2020

751,61 €

46224637

2004010527 26.11.2020

414,66 €

46224637

2004010528 26.11.2020

1 452,52 €

46224637

2004010529 26.11.2020

2 658,95 €

46224637

2004010530 26.11.2020

743,45 €

46224637

2004010531 26.11.2020

407,64 €

46224637

2004010533 26.11.2020

1 665,03 €

46224637

2012990059 30.1.2021

7,56 €

27613224
27613224
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441

2011990010
2012990006
2001017085
2001017148
2001017172
2001017269
2001017481
2001017482
2001017500
2001017572
2001017576
2001017595
2001017867
2001017870
2001017995
2001018003
2001018030
2001018037
2001018042
2001018055
2001018062
2001018075
2001018083
2001018088
2001018090
2001520880
2001520892
2001520910
2001520918
2001520930
2001520940
2001520952
2001520960

3 182,30 €
60,03 €
10 450,00 €
233,24 €
4,40 €
34,39 €
167,02 €
466,49 €
10 453,30 €
5,50 €
422,34 €
414,14 €
103,44 €
193,73 €
225,39 €
671,96 €
958,83 €
649,57 €
377,95 €
268,36 €
357,86 €
468,76 €
335,04 €
194,27 €
15,14 €
5 744,53 €
2 432,58 €
7 299,49 €
4 212,89 €
4 818,28 €
373,58 €
2 458,13 €
3 365,06 €

10.11.2020
14.12.2020
15.3.2021
20.3.2021
21.3.2021
27.3.2021
12.4.2021
12.4.2021
17.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
24.4.2021
14.5.2021
14.5.2021
20.5.2021
20.5.2021
21.5.2021
22.5.2021
22.5.2021
27.5.2021
28.5.2021
29.5.2021
30.5.2021
30.5.2021
30.5.2021
22.2.2021
27.2.2021
8.3.2021
15.3.2021
22.3.2021
25.3.2021
29.3.2021
5.4.2021
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TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská

Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica

45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441

Deň vydania: 26.04.2021
2001520977
2001520987
2001521003
2001521011
2001521023
2001521034
2003010044
2003010055
2003010056
2003520002
2003520003
2004010776
2004010777
2004010778
2004010779
2004010780
2004010781
2004010783
2004010784
2004010785
2004010787
2004010788
2004010789
2004010790
2004010791
2004010792
2004010793
2004010794
2004010795
2004010796
2004010797
2004010798
2004010799
2004010800
2004010801
2004010802
2004010803
2004010804
2004010805
2004010806
2004010807
2004010808
2004010809
2004010810
2004010811
2004010812
2004010813
2004010814
2004010815
2004010816
2004010817
2004010818
2004010819
2004010820
2004010821
2004010822
2004010823
2004010824
2004010825
2004010826
2004010827
2004010828
2004010829

12.4.2021
19.4.2021
29.4.2021
3.5.2021
10.5.2021
17.5.2021
22.5.2021
30.5.2021
30.5.2021
10.5.2021
17.5.2021
22.2.2021
22.2.2021
22.2.2021
22.2.2021
22.2.2021
22.2.2021
22.2.2021
22.2.2021
22.2.2021
27.2.2021
27.2.2021
27.2.2021
27.2.2021
27.2.2021
27.2.2021
27.2.2021
27.2.2021
27.2.2021
27.2.2021
27.2.2021
27.2.2021
27.2.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021
12.3.2021

3 355,02 €
6 004,87 €
5 758,23 €
2 972,51 €
4 288,70 €
5 854,52 €
40,08 €
25,91 €
26,24 €
41,00 €
63,29 €
388,74 €
388,74 €
1 369,01 €
1 016,34 €
735,30 €
1 620,88 €
850,77 €
448,26 €
972,06 €
388,74 €
388,74 €
440,57 €
1 137,30 €
877,01 €
1 410,77 €
849,31 €
527,38 €
1 243,74 €
1 332,98 €
1 959,32 €
849,31 €
641,99 €
789,80 €
1 587,28 €
145,80 €
693,54 €
1 072,01 €
937,88 €
641,99 €
771,80 €
747,15 €
1 428,84 €
1 569,05 €
1 698,31 €
998,93 €
849,80 €
1 249,47 €
2 078,08 €
1 672,71 €
1 285,50 €
2 613,42 €
1 626,79 €
643,25 €
639,44 €
1 016,34 €
1 186,46 €
1 353,48 €
2 207,49 €
835,72 €
835,72 €
1 562,26 €
965,33 €
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TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská

Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica

45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441

Deň vydania: 26.04.2021
2004010830
2004010831
2004010832
2004010833
2004010834
2004010835
2004010836
2004010837
2004010838
2004010839
2004010840
2004010841
2004010842
2004010843
2004010844
2004010845
2004010846
2004010847
2004010848
2004010849
2004010850
2004010851
2004010852
2004010853
2004010854
2004010855
2004010856
2004010857
2004010858
2004010859
2004010860
2004010861
2004010862
2004010863
2004010864
2004010865
2004010866
2004010867
2004010868
2004010869
2004010870
2004010871
2004010872
2004010873
2004010874
2004010875
2004010876
2004010877
2004010878
2004010879
2004010880
2004010881
2004010882
2004010883
2004010885
2004010886
2004010887
2004010888
2004010889
2004010890
2004010891
2004010892
2004010893

12.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
18.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
28.3.2021
29.3.2021
29.3.2021
29.3.2021
29.3.2021
29.3.2021
29.3.2021
29.3.2021
29.3.2021
29.3.2021
29.3.2021
12.4.2021
12.4.2021
12.4.2021
12.4.2021
12.4.2021

1 854,55 €
728,25 €
1 230,26 €
1 271,69 €
423,00 €
1 602,80 €
849,31 €
477,47 €
1 786,57 €
1 224,46 €
1 534,61 €
2 051,99 €
38,52 €
1 574,14 €
835,72 €
2 104,77 €
1 283,54 €
835,72 €
107,86 €
1 369,01 €
1 707,65 €
735,30 €
113,40 €
32,40 €
127,34 €
478,85 €
906,91 €
849,31 €
1 536,03 €
937,88 €
542,17 €
641,99 €
1 620,88 €
105,72 €
1 820,17 €
1 369,01 €
1 346,40 €
388,74 €
388,74 €
735,30 €
555,76 €
388,74 €
388,74 €
1 016,34 €
1 369,01 €
688,29 €
724,73 €
596,07 €
693,54 €
1 075,54 €
752,70 €
188,28 €
1 144,70 €
659,94 €
443,87 €
789,80 €
789,80 €
823,40 €
188,28 €
1 452,52 €
735,30 €
1 016,34 €
740,24 €
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TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská

Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica
Bystrica

45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441
45567441

Deň vydania: 26.04.2021
2004010894
2004010895
2004010896
2004010897
2004010898
2004010899
2004010900
2004010901
2004010902
2004010903
2004010904
2004010905
2004010906
2004010907
2004010908
2004010909
2004010910
2004010911
2004010912
2004010913
2004010914
2004010915
2004010916
2004010917
2004010918
2004010919
2004010920
2004010921
2004010922
2004010923
2004010924
2004010925
2004010926
2004010927
2004010928
2004010929
2004010930
2004010931
2004010932
2004010933
2004010934
2004010935
2004010936
2004010937
2004010938
2004010939
2004010940
2004010941
2004010942
2004010943
2004010944
2004010945
2004010946
2004010947
2004010948
2004010949
2004010950
2004010951
2004010952
2004010953
2004010954
2004010955

12.4.2021
12.4.2021
12.4.2021
12.4.2021
12.4.2021
12.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
18.4.2021
19.4.2021
19.4.2021
19.4.2021
19.4.2021
19.4.2021
19.4.2021
19.4.2021
19.4.2021
19.4.2021
19.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
23.4.2021
29.4.2021
29.4.2021
29.4.2021
29.4.2021
29.4.2021
29.4.2021
29.4.2021
29.4.2021
29.4.2021
29.4.2021

1 379,36 €
471,39 €
1 672,71 €
824,85 €
1 332,94 €
608,39 €
802,12 €
1 395,24 €
835,72 €
1 855,49 €
32,40 €
1 369,01 €
835,72 €
835,72 €
2 049,22 €
902,32 €
881,82 €
1 587,28 €
911,73 €
1 959,32 €
1 311,72 €
250,54 €
659,94 €
1 581,78 €
1 841,89 €
1 271,74 €
1 224,46 €
1 820,17 €
1 353,48 €
1 854,55 €
477,47 €
725,50 €
141,29 €
789,80 €
971,10 €
1 391,68 €
144,84 €
1 271,69 €
1 230,26 €
744,45 €
401,06 €
188,28 €
789,80 €
783,09 €
1 369,01 €
584,21 €
823,40 €
881,82 €
1 369,01 €
735,30 €
1 820,17 €
1 486,12 €
388,74 €
1 016,34 €
388,74 €
388,74 €
555,76 €
1 428,84 €
388,74 €
233,24 €
336,91 €
641,99 €
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TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.

Konkurzy a reštrukturalizácie
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
Lazovná 68, 97401 Banská
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Deň vydania: 26.04.2021
2004010956
2004010957
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2004010959
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2004010962
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28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021

608,39 €
1 395,24 €
1 332,98 €
1 405,73 €
709,80 €
1 519,06 €
443,87 €
1 737,52 €
1 048,96 €
823,40 €
823,40 €
960,24 €
459,32 €
1 959,32 €
1 672,71 €
735,30 €
1 052,36 €
2 689,44 €
181,41 €
259,16 €
789,80 €
1 611,39 €
23,27 €
44,76 €
1 291,22 €
1 375,48 €
802,12 €
2 151,94 €
1 395,24 €
835,72 €
1 144,70 €
1 016,34 €
1 820,52 €
1 436,99 €
814,62 €
1 486,90 €
1 854,55 €
1 241,78 €
1 527,88 €
448,26 €
95,68 €
1 750,88 €
1 903,68 €
1 224,46 €
608,39 €
1 479,06 €
835,72 €
608,39 €
603,18 €
1 359,84 €
1 385,61 €
777,38 €
1 271,69 €
167,28 €
768,90 €
960,77 €
1 436,99 €
817,68 €
2 290,69 €
388,74 €
621,98 €
388,74 €
1 250,37 €
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TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
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TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
TS Palma, s.r.o.
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Deň vydania: 26.04.2021
2004011019
2004011020
2004011021
2004011022
2004011023
2004011024
2004011025
2004011026
2004011027
2004011028
2004011029
2004011030
2004011031
2004011032
2004011033
2004011034
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2004011038
2004011039
2004011040
2004011041
2004011042
2004011043
2004011044
2004011045
2004011046
2004011047
2004011048
2101010011
2101010013
2101010025
2101010041
2101010047
2101010048
2101010049
2101010060
2101010062
2101010063
2103010001
2103010002
2103010017
1901521485
1901521513
1901521528
1901521557
1901521592
1901521612
1901521645
1901521660
1901521705
1901521732
2001013126
2001520014
2001520039
2001520072
2001520091
2001520120
2001520164
2001520183
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2001520240

28.5.2021
28.5.2021
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28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021
28.5.2021
3.6.2021
4.6.2021
4.6.2021
6.6.2021
7.6.2021
7.6.2021
7.6.2021
7.6.2021
7.6.2021
11.6.2021
3.6.2021
4.6.2021
7.6.2021
28.2.2021
28.2.2021
28.2.2021
28.2.2021
31.3.2021
31.3.2021
31.3.2021
30.4.2021
30.4.2021
30.4.2021
28.2.2021
31.5.2021
31.5.2021
31.5.2021
30.6.2021
30.6.2021
30.6.2021
31.7.2021
31.7.2021
31.7.2021

1 052,36 €
1 198,54 €
2 028,95 €
902,32 €
815,71 €
680,22 €
641,99 €
388,74 €
596,07 €
1 512,35 €
902,32 €
1 140,83 €
1 611,39 €
1 452,52 €
217,91 €
207,33 €
1 748,58 €
89,52 €
871,46 €
555,76 €
1 327,25 €
427,95 €
725,65 €
1 016,34 €
1 413,55 €
207,33 €
394,35 €
440,57 €
83,51 €
193,73 €
775,62 €
1 430,00 €
774,13 €
599,58 €
99,63 €
139,21 €
118,13 €
145,44 €
67,85 €
357,50 €
44,01 €
60,14 €
39,36 €
5 154,10 €
4 379,98 €
2 739,99 €
5 269,75 €
5 000,99 €
5 431,10 €
4 773,93 €
4 308,03 €
6 444,89 €
8 449,43 €
2,31 €
6 816,16 €
5 437,32 €
5 232,96 €
4 976,30 €
5 089,64 €
5 949,16 €
6 220,87 €
4 450,05 €
5 512,55 €
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TS Palma, s.r.o.
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2001520290
2001520309
2001520339
2001520378
2001520400
2001520426
2001520452
2002990062
2006990004
2007990008
2001018000
2001018029
2001018054
2001018061
2001018070
2001018072
2001520882
2001520893
2001520903
2001520919
2001520931
2001520947
2001520950
2001520961
2001520962
2001520978
2001520986
2001521002
2001521012
2001521021
2001521022
2001521030
2001521031
2003010052
2003520001
2012990007
2101010010
2101010021
2101010044
1901520881
1901520916
1901520948
1901520987
1901521017
1901521044
1901521096
1901521110
1901521151
1901521170
1901521205
1901521239
1901521262
1901521290
1901521332
1901521391
1901521409
1901521440
1901521479
1901521496
1901521529
1901521558
1901521593

31.8.2021
31.8.2021
30.9.2021
30.9.2021
31.10.2021
31.10.2021
31.10.2021
28.2.2021
30.6.2021
31.7.2021
20.5.2021
21.5.2021
27.5.2021
28.5.2021
29.5.2021
29.5.2021
22.2.2021
27.2.2021
8.3.2021
15.3.2021
22.3.2021
29.3.2021
29.3.2021
5.1.2021
5.4.2021
12.4.2021
19.4.2021
29.4.2021
3.5.2021
9.2.2021
10.5.2021
16.2.2021
17.5.2021
29.5.2021
9.5.2021
13.1.2021
3.6.2021
4.6.2021
6.6.2021
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.1.2021
31.1.2021
31.1.2021
31.1.2021
31.1.2021
28.2.2021
28.2.2021
28.2.2021
28.2.2021
28.2.2021
31.3.2021
31.3.2021
31.3.2021
31.3.2021
31.3.2021
30.4.2021
30.4.2021
30.4.2021
30.4.2021

7 496,09 €
8 981,58 €
7 366,17 €
9 111,98 €
4 407,43 €
4 439,00 €
3 908,45 €
83,33 €
83,33 €
9,48 €
369,98 €
1 342,61 €
222,00 €
222,83 €
152,31 €
21,01 €
6 866,29 €
3 760,78 €
8 987,73 €
5 252,53 €
5 810,30 €
3 799,20 €
183,70 €
1 690,15 €
4 675,67 €
4 597,29 €
3 512,89 €
6 969,87 €
4 860,16 €
419,91 €
5 904,61 €
839,83 €
8 570,97 €
0,58 €
744,43 €
83,33 €
451,41 €
981,02 €
723,02 €
4 261,08 €
6 234,48 €
4 892,18 €
3 912,00 €
6 618,81 €
4 518,44 €
4 183,15 €
1 616,56 €
2 083,18 €
4 919,24 €
2 343,19 €
4 199,43 €
3 671,01 €
5 607,41 €
5 140,59 €
2 824,56 €
3 662,50 €
4 650,92 €
4 466,68 €
3 524,02 €
2 627,45 €
5 541,14 €
6 839,31 €
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TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
TS Prior, s.r.o.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava
Worwag Pharma GmbH & Co.KG

Konkurzy a reštrukturalizácie
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica
Karadžičova 10, 81453 Bratislava
Karadžičova 10, 81453 Bratislava
Pažítková 4, 82101 Bratislava
Pažítková 4, 82101 Bratislava
Pažítková 4, 82101 Bratislava
Pažítková 4, 82101 Bratislava
Pažítková 4, 82101 Bratislava
Calwer Strasse 7, 71034 Boblingen,
Nemecko

Deň vydania: 26.04.2021

45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
45567409
36284831
36284831
31813861
31813861
31813861
31813861
31813861

1901521613
1901521646
1901521659
1901521706
1901521734
1909990088
1910990088
1911990064
1912990006
1912990035
1912990084
2001520016
2001520040
2001520070
2001520097
2001520118
2001520161
2001520184
2001520208
2001520241
2001520280
2001520311
2001520334
2001520369
2001520392
2001520427
2001520450
2001520524
2001520624
2001520748
2001520764
2001520798
2001520809
2001520821
2001520837
2001520856
2001520871
2001990005
2001990056
2002990054
2002990063
2003990052
2004990045
2005990037
2006990005
2006990046
2007990038
2008990035
2009990006
2001016890
2001017151
2001016170
2001016171
2001017075
2001017466
2001017582

31.5.2021
31.5.2021
31.5.2021
31.5.2021
30.6.2021
31.12.2020
31.12.2020
31.1.2021
31.1.2021
28.2.2021
28.2.2021
30.6.2021
30.6.2021
31.7.2021
31.7.2021
31.7.2021
31.7.2021
31.8.2021
31.8.2021
31.8.2021
31.8.2021
30.9.2021
30.9.2021
31.10.2021
31.10.2021
31.10.2021
31.10.2021
31.8.2021
30.9.2021
26.12.2020
4.1.2021
11.1.2021
18.1.2021
28.1.2021
1.2.2021
8.2.2021
15.2.2021
31.3.2021
31.3.2021
31.3.2021
30.4.2021
30.4.2021
30.6.2021
30.6.2021
31.7.2021
31.8.2021
30.9.2021
31.10.2021
31.10.2021
4.11.2020
20.11.2020
3.10.2020
3.10.2020
29.10.2020
11.1.2021
23.1.2021

HRA242191

2012990033 14.1.2021

5 007,90 €
4 427,88 €
4 198,17 €
5 803,72 €
5 929,05 €
44,99 €
491,58 €
496,57 €
83,33 €
429,59 €
25,56 €
9 479,37 €
4 916,04 €
5 353,95 €
7 144,29 €
6 102,31 €
4 280,55 €
4 184,63 €
488,22 €
8 673,10 €
10 322,61 €
10 010,48 €
7 523,52 €
6 403,06 €
3 312,59 €
5 410,32 €
4 265,94 €
521,26 €
430,64 €
6 791,37 €
4 392,08 €
5 069,97 €
4 562,59 €
10 758,99 €
3 556,36 €
6 299,11 €
6 107,87 €
432,00 €
473,05 €
504,06 €
83,33 €
457,51 €
411,59 €
439,02 €
83,33 €
475,26 €
461,48 €
445,86 €
83,33 €
6 915,29 €
12 452,31 €
4 211,28 €
49 211,28 €
227,65 €
0,26 €
363,00 €
25,00 €

Celková súpisová hodnota : 13 789 037,33 €
Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty
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v Banskej Bystrici dňa 21.04.2021

K018886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubovec 180, 980 41 Dubovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/553/2020 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/553/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Zuzana Balážová, nar. 11.8.1986, trvale bytom Dubovec 180, 980 41
Dubovec, v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a to:
·

Osobné motorové vozidlo FIAT Bravo, ev.č. RS895BT, VIN: ZFA18200004763582, AB hatchback 3dv.,
šedá metalíza, súpisová hodnota 300 eur

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedeného majetku je treba podať písomne správcovi v lehote 11 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, s označením „ponuka Zuzana Balážová – NEOTVÁRAŤ“.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu, kontaktné údaje záujemcu
(tel.č., príp. e-mail) a číslo bankového účtu pre prípad vrátenia navrhovanej kúpnej ceny.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená na účet správcu č. SK60 8360 5207
0042 0341 7461 s poznámkou „ponuka Balážová“, v lehote na predkladanie písomných ponúk. Prihliada sa iba
na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom v prospech
konkurznej podstaty.
4. Ponuky budú vyhodnotené správcom, pri vyhodnotení ponúk rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena,
pričom správca má právo neprimerané ponuky odmietnuť. V prípade rovnakých ponúk rozhoduje žreb správcu.
5. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní v ponukovom konaní, sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke.
6. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
7. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
prac. dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
8. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca má nárok na zmluvnú pokutu vo výške zloženej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech konkurznej
podstaty.

Ing. Kristián Gregor, správca
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K018887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 683/21, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/423/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/423/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Kotlár, nar. 03.11.1964, trvale
bytom Banícka 683/21, 990 01 Veľký Krtíš, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Kotlár, s
miestom podnikania: Banícka 687/21, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 41 285 085 (ďalej v texte aj ako „dlžník“)
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 5OdK/423/2019, pričom
konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/423/2019 zo dňa 29.04.2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 86/2019 dňa 06.05.2019,

týmto oznamuje výsledok 3. kola ponukového konania zverejneného v Obchodnom Vestníku č. 62/2021
dňa 31.03.2021, pod K015272 predmetom, ktorého bol súbor majetku a to:

Pozemky

Druh
Číslo
pozemku

Výmera
Katastrálne Číslo Listu Číslo
Parcela
Štát, okres, obec
v m²
územie
vlastníctva parcely registra

1

zastavaná
plocha
a 666
nádvorie

2

záhrada

748

Slovenská
republika,
Turčianske
Horná Štubňa 119
Teplice,
Horná
Štubňa
Slovenská
republika,
Turčianske
Horná Štubňa 119
Teplice,
Horná
Štubňa

Hodnota
Spoluvlastnícky zapisovaného majetku
podiel
určená
vlastným
odhadom správcu

1427

CKN

1/20

61,61 €

1428

CKN

1/20

69,19 €
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STAVBY
Číslo Popis
stavby

1

rodinný
dom

Štát, okres, obec,

Katastrálne
územie

Číslo
listu Súpisné
vlastníctva
číslo

Slovenská
republika,
Turčianske
Teplice, Horná Štubňa 119
Horná Štubňa

175

Číslo
parcely

Spoluvlastnícky
podiel

Hodnota
zapisovaného
majetku určená odhadom
správcu

1427

1/20

1.000,- €

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).

VÝSLEDOK – ÚSPEŠNÉ
Cena dosiahnutá v ponukovom konaní zložená na účet správcu č. IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC
(SWIFT): TATRSKBX úspešným záujemcom je 156,- €.
Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty (predmet speňažovania) za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania, t.j. do 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia sa za použitia ust. § 199 ods. 9
posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii považuje deň nasledujúci po
zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

Vo Zvolene 21.04.2021

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K018888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jamnický Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 10/F, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1117/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1117/2019
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Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Kristián Gregor, správca dlžníka: Richard Jamnický, nar. 03. 05. 1979, trvale bytom Komenského
14483/10 F, 974 01 Banská Bystrica, obchodné meno - Richard Jamnický, s miestom podnikania
Komenského 10 F, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37757121, v súlade s § 167p ods.2 ZKR oznamuje, že
nakoľko majetok dlžníka:
·

100% obchodný podiel v spoločnosti RNR s.r.o., IČO: 50 684 728, so sídlom Komenského 14483/10F,
974 01 Banská Bystrica, súpisová hodnota 5000 eur

sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, majetok prestáva podliehať konkurzu.

Ing. Kristián Gregor, správca

K018889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatiana Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 342/9, 977 11 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/466/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/466/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Tatiana Oláhová, nar. 09.08.1990, trvale bytom Stromová 342/9, 977 11
Brezno, oznamuje podľa § 167v ods.1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zrušenie konkurzu na
dlžníka z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie:
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods.4 zákona číslo 7/2005 Z.z. zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods.2 a 3 a §167d.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej
pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným
právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu
svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo,
vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K018890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Petrovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 1808/2, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/527/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/527/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie: Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu:
S1534 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Petrovič, nar. 07.11.1979, trvale bytom Pestovateľská
1808/2, 977 03 Brezno (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/527/2020 v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty
Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 29/2021 zo dňa 12.02.2021:
Popis

Počet
kusov
Guľovnica opakovacia zbrojovka Brno, ZKW 465 Výrobné 1
číslo: HL BEZ V Č, Evidenčné číslo BA 759919

Rok
Stav
výroby opotrebovanosti
cca 1990 používaná

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
hodnota
200

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Hnuteľné veci“)
1. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle 0905
613 029 alebo emailom: ing.pirohar@gmail.com.

2. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie:
Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným
označením: „PONUKA I – 5OdK/527/2020 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa
určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
desiatym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa
koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK41 8330 0000 0029 0164 3969. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „PONUKA I. - záloha
5OdK/527/2020“.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v bode 2. do 16:00
hod.

4. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
- Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
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priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a
emailový kontakt);
- Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
- Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
- Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
- Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v bode 2 tohto
oznamu.
5. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v bode 4; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

6. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

7. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

8. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

9. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia práva
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia
ponukového konania.

10. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 20.04.2021

K018891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Petrovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 1808/2, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
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Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/527/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/527/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie: Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu:
S1534 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Petrovič, nar. 07.11.1979, trvale bytom Pestovateľská
1808/2, 977 03 Brezno (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/527/2020 v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty
Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 29/2021 zo dňa 12.02.2021:
Popis

Počet
kusov
Guľovnica opakovacia zbrojovka Brno, Model Z, Výrobné 1
číslo: PZ BEZ V Č, Evidenčné číslo BA 759912

Rok
Stav
výroby opotrebovanosti
cca 1990 používaná

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
hodnota
200

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Hnuteľné veci“)
1. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle 0905
613 029 alebo emailom: ing.pirohar@gmail.com.

2. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie:
Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným
označením: „PONUKA II – 5OdK/527/2020 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa
určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
desiatym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa
koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK41 8330 0000 0029 0164 3969. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „PONUKA II záloha
5OdK/527/2020“.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v bode 2. do 16:00
hod.

4. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
- Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a
emailový kontakt);
- Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
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- Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
- Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
- Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v bode 2 tohto
oznamu.
5. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v bode 4; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

6. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

7. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

8. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

9. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia práva
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia
ponukového konania.

10. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
V Banskej Bystrici, dňa 20.04.2021

K018892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Petrovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 1808/2, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/527/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/527/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie: Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu:
S1534 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Petrovič, nar. 07.11.1979, trvale bytom Pestovateľská
1808/2, 977 03 Brezno (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/527/2020 v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty
Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 29/2021 zo dňa 12.02.2021:
Popis

Počet
kusov
Broková dvojka Russia IŽ-58-M, Výrobné číslo HL: 1
P33161, Evidenčné číslo BA 759907

Rok
Stav
výroby
opotrebovanosti
cca 1980 používaná

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
hodnota
200

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Hnuteľné veci“)
1. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle 0905
613 029 alebo emailom: ing.pirohar@gmail.com.

2. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie:
Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným
označením: „PONUKA III – 5OdK/527/2020 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa
určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
desiatym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa
koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK41 8330 0000 0029 0164 3969. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „PONUKA III záloha
5OdK/527/2020“.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v bode 2. do 16:00
hod.

4. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
- Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a
emailový kontakt);
- Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
- Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
- Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
- Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v bode 2 tohto
oznamu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v bode 4; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

6. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

7. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

8. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

9. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia práva
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia
ponukového konania.

10. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
V Banskej Bystrici, dňa 20.04.2021

K018893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Petrovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pestovateľská 1808/2, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/527/2020 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/527/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie: Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, značka správcu:
S1534 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Petrovič, nar. 07.11.1979, trvale bytom Pestovateľská
1808/2, 977 03 Brezno (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/527/2020 v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty
Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 29/2021 zo dňa 12.02.2021:
Popis

Počet
kusov
Guľovnica jednovýstreľová Bajkal IŽ-18_MN, Výrobné 1
číslo ZV: 011803994, Evidenčné číslo BA: 759909

Rok
Stav
výroby opotrebovanosti
Cca 2005 používaná

Spoluvlastnícky
podiel
1/1

Súpisová
hodnota
300

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Hnuteľné veci“)
1. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle 0905
613 029 alebo emailom: ing.pirohar@gmail.com.

2. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie:
Kyjevské námestie č. 6, 974 04 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným
označením: „PONUKA IV – 5OdK/527/2020 - NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa
určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
desiatym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa
koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK41 8330 0000 0029 0164 3969. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca „PONUKA IV záloha
5OdK/527/2020“.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v bode 2. do 16:00
hod.

4. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
- Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický a
emailový kontakt);
- Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
- Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
- Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
- Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v bode 2 tohto
oznamu.

5. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v bode 4; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.
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6. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

7. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

8. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

9. Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia práva
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu,
ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia
ponukového konania.

10. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 20.04.2021

K018894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:

Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v
konkurze“
Vajanského 16, 984 01 Lučenec
35 687 533
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2007 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2007
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
v konkurze na majetok úpadcu
Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť, Vajanského 16, 984 01 Lučenec, IČO: 35 687 533
(ďalej aj len ako „Úpadca“)
konaného v zmysle ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)
Sp. zn. Okresného súdu Banská Bystrica: 2K 18/2007
Miesto konania: Cintorínska 21, Bratislava, sídlo predsedu veriteľského výboru
Dátum a čas konania: 21.04.2021 o 10:00 hod.
Program zasadnutia:
hlasovanie veriteľského výboru o prijatí uznesení veriteľského výboru podľa návrhu správcu JUDr. Matúša
Boľoša, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica (ďalej aj len ako „Správca“) zo dňa 09.03.2021, konkrétne:
I.

zobratie na vedomie obsahu záväzného pokynu uloženého zo strany zabezpečeného veriteľa
Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140, Michalská 18, 815 63 Bratislava zo dňa
24.11.2017 Správcovi a výzva nezabezpečeným veriteľom na uplatnenie námietok;
II. rozhodovanie o udelení súhlasu veriteľského výboru s uzavretím dohody o urovnaní.
Prítomní členovia veriteľského výboru:
1. Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
2. Československá obchodná banka, a.s. , IČO: 36 854 140, Michalská 18, 815 63 Bratislava
3. Black a White, a.s., IČO: 31 387 888, Kaštieľ 5, 900 27 Bernolákovo
Na zasadnutí veriteľského výboru (ďalej aj len ako „VV“) bol fyzicky prítomný len zástupca predsedu veriteľského
výboru Slovenská konsolidačná, a.s. (ďalej aj len ako „predseda veriteľského výboru“). Zvyšní dvaja členovia
VV hlasovali za uznesenia VV písomne v súlade s § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. a na účely
uznášaniaschopnosti sa považujú za prítomných.
Predseda veriteľského výboru otvoril zasadnutie VV a skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný,
nakoľko sú prítomní všetci traja jeho členovia.
K bodu I.
O návrhu Správcu na prijatie uznesenia v znení „Veriteľský výbor v konkurze na majetok úpadcu Zámocká
spoločnosť, akciová spoločnosť “v konkurze“, so sídlom na ulici Vajanského 16, 984 01 Lučenec, Slovenská
republika, IČO: 35 687 533, po oboznámení berie na vedomie obsah Záväzného pokynu zo dňa 03.02.2021 pri
speňažovaní majetku zapísaného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa, ktorý bol správcovi udelený
obchodnou spoločnosťou Československá obchodná banka a.s., so sídlom na ulici Žižkova 11, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 36 854 140 v rámci pôsobnosti príslušného orgánu a vyzýva všetkých
nezabezpečených konkurzných veriteľov úpadcu aby svoje prípadné odôvodnené námietky voči obsahu
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záväzného pokynu alebo nesúhlasné stanoviská k obsahu záväzného pokynu uplatnili v písomnej forme u
správcu úpadcu“ hlasovali členovia VV nasledovne:
Priebeh hlasovania:
člen veriteľského výboru
Slovenská konsolidačná, a.s.,
Československá obchodná banka, a.s.
Black a White, a.s.

počet hlasov
1
1
1

Výsledky hlasovania:
hlasovanie za návrh uznesenia
Slovenská konsolidačná, a.s.,
Československá obchodná banka, a.s.
spolu za návrh uznesenia

hlasovanie proti návrhu uznesenia
Black a White, a.s.
spolu proti návrhu uznesenia

hlasovania sa zdržal
nikto
spolu sa zdržali hlasovania

počet hlasujúcich členov veriteľského výboru
1
1
2

počet hlasujúcich členov veriteľského výboru
1
1

počet hlasujúcich členov veriteľského výboru
0

Na základe výsledkov hlasovania predseda veriteľského výboru skonštatoval, že VV prijal nasledovné
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor v konkurze na majetok úpadcu Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť
“v
konkurze“, so sídlom na ulici Vajanského 16, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 35 687 533, po
oboznámení berie na vedomie obsah Záväzného pokynu zo dňa 03.02.2021 pri speňažovaní majetku
zapísaného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa, ktorý bol správcovi udelený obchodnou
spoločnosťou Československá obchodná banka a.s., so sídlom na ulici Žižkova 11, 811 02 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 36 854 140 v rámci pôsobnosti príslušného orgánu a vyzýva všetkých
nezabezpečených konkurzných veriteľov úpadcu aby svoje prípadné odôvodnené námietky voči obsahu
záväzného pokynu alebo nesúhlasné stanoviská k obsahu záväzného pokynu uplatnili v písomnej forme u
správcu úpadcu.
K bodu II.
O návrhu správcu na prijatie uznesenia v znení „Veriteľský výbor v konkurze na majetok úpadcu Zámocká
spoločnosť, akciová spoločnosť “v konkurze“, so sídlom na ulici Vajanského 16, 984 01 Lučenec, Slovenská
republika, IČO: 35 687 533 súhlasí s uzavretím dohody o urovnaní medzi Úpadcom a Henrietou Kováč, dátum
narodenia: 23.05.1967, trvale bytom na ulici Holubyho 67/41, 902 01 Pezinok, Slovenská republika a Lukášom
Machotkom, dátum narodenia: 23.10.1988, trvale bytom na ulici Holubyho 67/41, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika v obsahovej zhode s návrhom dohody o urovnaní tvoriacim prílohu tejto zápisnice a súčasne odporúča
správcovi úpadcu JUDr. Matúšovi Boľošovi, so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika uzavrieť takúto dohodu o urovnaní“ hlasovali členovia VV nasledovne:
Priebeh hlasovania:
člen veriteľského výboru
Slovenská konsolidačná, a.s.,
Československá obchodná banka, a.s.
Black a White, a.s.

počet hlasov
1
1
1
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Výsledky hlasovania:
hlasovanie za návrh uznesenia
Slovenská konsolidačná, a.s.,
Československá obchodná banka, a.s.
spolu za návrh uznesenia

hlasovanie proti návrhu uznesenia
Black a White, a.s.
spolu proti návrhu uznesenia

hlasovania sa zdržal
nikto
spolu sa zdržali hlasovania

počet hlasujúcich členov veriteľského výboru
1
1
2

počet hlasujúcich členov veriteľského výboru
1
1

počet hlasujúcich členov veriteľského výboru
0

Na základe výsledkov hlasovania predseda veriteľského výboru skonštatoval, že VV prijal nasledovné
Uznesenie č. 2:
Veriteľský výbor v konkurze na majetok úpadcu Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v konkurze“,
so sídlom na ulici Vajanského 16, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 35 687 533 súhlasí s
uzavretím dohody o urovnaní medzi Úpadcom a Henrietou Kováč, dátum narodenia: 23.05.1967, trvale
bytom na ulici Holubyho 67/41, 902 01 Pezinok, Slovenská republika a Lukášom Machotkom, dátum
narodenia: 23.10.1988, trvale bytom na ulici Holubyho 67/41, 902 01 Pezinok, Slovenská republika v
obsahovej zhode s návrhom dohody o urovnaní tvoriacim prílohu tejto zápisnice a súčasne odporúča
správcovi úpadcu JUDr. Matúšovi Boľošovi, so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika uzavrieť takúto dohodu o urovnaní.
Po ukončení a vyhodnotení hlasovania predseda veriteľského výboru ukončil zasadnutie VV.
Slovenská konsolidačná, a.s., zast. Ing. Jozef Župa
predseda veriteľského výboru

K018895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudec Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Lehota 445, 966 41 Veľká Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/67/2021 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/67/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radka Longauerová, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas
stránkových hodín od 09.00 do 11.00 hod, od 12.00 hod. do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského
spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom: longauerova.radka@gmail.com alebo telefonicky na tel.
č. 048/414 71 46, mobil: 0905 183 176.

JUDr. Radka Longauerová
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správca

K018896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudec Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Lehota 445, 966 41 Veľká Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/67/2021 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/67/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., účet č. 1424608006/1111, IBAN: SK63 1111 0000 0014 2460 8006.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
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pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
JUDr. Radka Longauerová
správca

K018897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rinaldo Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeláre 113, 001 22 Čeláre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1996
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/66/2021 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/66/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka týmto oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu
nahliadať do správcovského spisu v príslušnej kancelárii na adrese: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica každý
pracovný deň v úradných hodinách od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné adresovať písomne na adresu kancelárie správcu, emailom na adresu
office@ssr.sk alebo do elektronickej schránky správcu. Žiadosti o nahliadanie do spisu sa zapisujú do
poradovníka.

K018898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rinaldo Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čeláre 113, 001 22 Čeláre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1996
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/66/2021 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/66/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka 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]: IBAN: SK37 1100 0000
0029 2386 8413.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa § 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.

K018899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v
konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 16, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 687 533
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/18/2007 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/18/2007
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRAŽBY
uskutočnenej dňa 20.04.2021 o 11:00 hod.
v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v konkurze“, so
sídlom na ulici Vajanského 16, 984 01 Lučenec, Slovenská republika, IČO: 35 687 533, zapísaného v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 689/S (ďalej aj len ako „Úpadca“),
spisová značka príslušného konkurzného súdu 2K/18/2007.
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S1140 (ďalej aj len ako „Správca“) ako správca Úpadcu
oprávnený k zorganizovaniu dražby v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu
vyhlásenia konkurzu na majetok Úpadcu (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje v zmysle ust. § 24 ods. 9 zákona č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZoDD“) nasledovné oznámenie o výsledku
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dražby:
OZNAČENIE SPRÁVCU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S1140. Správca bol súčasne dražobníkom a licitátorom.
MIESTO KONANIA DRAŽBY A ČAS KONANIA DRAŽBY
Miestom konania dražby: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Čas konania dražby: 20.04.2021 o 11:00 hod.
Kolo dražby: Prvé
PREDMET DRAŽBY
Predmetom dražby je nehnuteľnosť, nebytový priestor č. NP25 v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku,
nachádzajúci sa na druhom poschodí (2. p.) stavby so súpisným číslom 7013 (druh stavby: Polyfunkčná budova)
s popisom stavby: polyfunkčný dom FC I/1 – I/2, vchod: Zámocká (ďalej aj len ako „Stavba“), umiestnenej na
pozemkoch, parcelách registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape, parc. č. 835/3, 835/23, 835/37 spolu so
spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Stavby, na príslušenstve a spoluvlastníckym
podielom k pozemkom, parcelám registra „C“ evidovaným na katastrálnej mape, parc. č. 835/3 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 1.995 m2, parc. č. 835/23 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 a parc. č.
835/37 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2 o veľkosti 3421/947794, zapísaný na liste vlastníctva číslo
8048 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pre okres Bratislava I, obec Bratislava –
mestská časť Staré Mesto, katastrálne územie Staré Mesto (ďalej spolu aj len ako „Predmet dražby“).
Predmet dražby je majetkom podliehajúcim konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. c) ZKR, tzn. majetkom tretej
osoby zabezpečujúcim záväzky Úpadcu. S ohľadom na skutočnosť, že vo vzťahu k Predmetu dražby je na LV
8048 v časti C: ŤARCHY v prvom poradí zapísané záložné právo svedčiace v prospech obchodnej spoločnosti
CHILLIES s.r.o., so sídlom na ulici 9. mája 20, 985 59 Vidiná, Slovenská republika, IČO: 36 825 395, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 13544/S (ďalej aj len ako
„Zabezpečený veriteľ“), bol Predmet dražby v konkurze vyhlásenom na majetok Úpadcu zapísaný do súpisu
majetku oddelenej podstaty Zabezpečeného veriteľa v zmysle ust. § 69 ZKR
OPIS PREDMETU DRAŽBY
Predmet dražby je nebytovým priestor s označením podľa druhu nebytových priestorov ako iný nebytový priestor
s podlahovou výmerou 34,21 m2. Vstup do Predmetu dražby je možný zo spoločných častí Stavby, cez
bezpečnostné dvere. V Predmete dražby je vybudovaná kúpeľňa s toaletou. Na stenách ohraničujúcich Predmet
dražby sú umiestnené okná. Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku. V Predmete dražby sa
nachádzajú hnuteľné veci a vybavenie (kuchynská linka, sedacia súprava, vstavané skrine a iné), ktoré nie je
súčasťou Predmetu dražby a vydražiteľ k nemu udelením príklepu a doplatením ceny dosiahnutej vydražením
nenadobúda vlastnícke právo.
PRÁVA A ZÁVÄZKY VIAZNUCE NA PREDMETE DRAŽBY
Na Predmete dražby viaznu vecné práva v podobe vecných bremien a záložného práva svedčiaceho v prospech
Zabezpečeného veriteľa zapísaného na LV 8023 v časti C: ŤARCHY nasledovne:
·
·
·
·

Por. č.: 20 „Záložné právo na parc.č.835/3,835/23,835/37 v prospech CHILLIES s.r.o., IČO: 36825395
podľa V-2274/2001 zo dňa 7.12.2001 (Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.7.2008), (Z-2996/13)“.
Por. č.: 20 „Vecné bremeno -povinnosť vlastníka strpieť vstup poverenej osoby na
parc.č.835/3,835/23,835/37 za účelom kontroly a úkonov potrebné na vypracovanie znaleckého posudku
alebo iných záležitostí potrebných na realizáciu záložného práva na založené nehnuteľnosti(Z-2996/13)“.
Por. č.: 20 „Záložné právo na parc.č.835/3,835/23,835/37 v prospech CHILLIES s.r.o., IČO: 36825395,
podľa V-1958/2002 zo dňa 24.9.2002 (Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.7.2008).(Z-2996/13)“.
Por. č.: 20 „Vecné bremeno - spočívajúce v tom, že akýkoľvek vlastník parc.č.835/3,835/23,835/37 bude
povinný počas doby trvania záložného práva umožniť, aby ktorýkoľvek záložný veriteľ alebo akákoľvek
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ním poverená osoba mohla vstúpiť na založené nehnuteľnosti za účelom kontroly, vykonania akýchkoľvek
úkonov, ktoré sa vyžadujú na vypracovanie znaleckého podsudku alebo akýchkoľvek iných záležitostí
podľa V-1958/2002 zo dňa 24.9.2002(Z-2996/13)“.
Por. č.: 20 „Záložné právo na stavbu s.č.7013 na parc.č.835/3, 835/23, 835/37 v prospech CHILLIES
s.r.o., IČO: 36825395, podľa V-2151/2002 zo dňa 4.11.2002 (Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa
11.7.2008).(Z-2996/13)“.
Por. č.: 20 „Vecné bremeno - spočívajúce v tom, že akýkoľvek vlastník stavby na
parc.č.835/3,835/23,835/37 bude povinný počas doby trvania záložného práva umožniť, aby ktorýkoľvek
záložný veriteľ alebo akákoľvek ním poverená osoba mohla vstúpiť na založené nehnuteľnosti za účelom
kontroly, vykonania akýchkoľvek úkonov, ktoré sa vyžadujú na vypracovanie znaleckého podsudku alebo
akýchkoľvek iných záležitostí podľa V-2151/2002 zo dňa 4.11.2002(Z-2996/13)“.
Por. č.: 20 „Záložné právo na funkčný celok I/1- I/2 stavba s.č.7013 na parc.č.835/3,835/23,835/37a
pozemok parc.č.835/3, 835/23, 835/37 v prospech CHILLIES s.r.o., IČO: 36825395, podľa V-1676/2003
zo dňa 7.8.2003 (Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 11.7.2008)(Z-2996/13)“.
Por. č.: 20 „Vecné bremeno - spočívajúce v tom, že akýkoľvek vlastník založených nehnuteľností bude
povinný počas doby trvania záložného práva umožniť, aby ktorýkoľvek záložný veriteľ alebo akákoľvek
ním poverená osoba mohla vstúpiť na založené nehnuteľnosti za účelom kontroly, vykonania akýchkoľvek
úkonov, ktoré sa vyžadujú na vypracovanie znaleckého posudku alebo akýchkoľvek iných záležitostí,
podľa V-1676/2003 zo dňa 7.8.2003.(Z-2996/13)“.
Por. č.: 20 „Exekučné záložné právo v prospech Bytkomfort - BA, a.s., IČO: 35736275, na nebyt. pr.
NP25, 2p., vchod: Zámocká, podľa exekučného príkazu 152EX 7/20 - 5 zo dňa 25.09.2020, súd. ex. Mgr.
Angelika Slopovská, Z-18327/2020“.

SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU DRAŽBY
Všeobecná hodnota Predmetu dražby bola určená Znaleckým posudkom č. 3/2021 zo dňa 13.01.2021 (ďalej aj
len ako „Znalecký posudok“) vypracovaným znalcom Ing. arch. Iveta Horáková, bytom na ulici Palisády č. 42,
811 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad
hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 911157 sumou vo výške 130.000,00 EUR
VÝSLEDOK DRAŽBY
Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie. Najnižšie podanie zodpovedalo sume vo výške všeobecnej
hodnoty Predmetu speňažovania určenej Znaleckým posudkom.
JUDr. Matúš Boľoš
správca úpadcu
Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v konkurze“

K018900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Kováčová Konczová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorová 26, 991 26 Bátorová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/66/2021 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/66/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Beáta Kováčová Konczová, narodená 10.12.1987, trvale bytom
Bátorová 26, 991 26 Bátorová, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách
od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 26.04.2021

883 662,

na

e-mailovej

adrese:

V Banskej Bystrici dňa 21.04.2021
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K018901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Kováčová Konczová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorová 26, 991 26 Bátorová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/66/2021 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/66/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Beáta Kováčová Konczová, narodená 10.12.1987, trvale bytom
Bátorová 26, 991 26 Bátorová, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú
s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v mBank S.A., číslo
účtu (IBAN) : SK24 8360 5207 0042 0410 9137.
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, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur. (§ 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)
V Banskej Bystrici dňa 21.04.2021
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K018902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dunka Gustav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ihľany 64, 059 94 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/54/2021 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/54/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu – dlžníka Gustav Dunka,
nar. 18.7.1966, Stotince 64, 059 94 Ihľany, konkurzné konanie vedené pod sp. zn. 3OdK/54/2021 S911, týmto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000 0014 4758 1002, variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: konkurz Gustav Dunka.
V Prešove, 21.4.2021
JUDr. Miloš Hnat, správca

K018903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vatraľ Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stročín 98, 089 01 Stročín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1966
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/411/2020 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/411/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35724803

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
5 334,43 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
13.04.2021

Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K018904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedáková Verona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovce 115, 090 22 Bukovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1956
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/86/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/86/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ:
EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35724803

Celková výška nezabezpečenej pohľadávky:
727,30 €

Dátum zápisu do zoznamu pohľadávok:
19.04.2021

Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K018905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kokyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubická cesta 2410/56A, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/40/2021 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/40/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1308, správca dlžníka Mária Kokyová,
nar. 03.07.1963, trvale bytom Ľubická cesta 2410/56A, 060 01 Kežmarok (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K018906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kokyová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubická cesta 2410/56A, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/40/2021 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/40/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1308, správca konkurznej podstaty dlžníka
Mária Kokyová, nar. 03.07.1963, trvale bytom Ľubická cesta 2410/56A, 060 01 Kežmarok, týmto v súlade ust. §
167v ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K018907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvát Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 366 / 5, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1994
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/412/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/412/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Róbert Horvát, nar. 27.09.1994, trvale bytom Slovenská 366/5,
094 31 Hanušovce nad Topľou, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje.
Ing. Jana Vajdová, komplementár, Správcovská a poradenská, k.s., správca

K018908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomčo Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižná Sitnica 13, 094 07 Nižná Sitnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/371/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/371/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vypísanie prvého ponukového konania
V súlade s ust. § 167p ods. 1 v nadväznosti na ust. § 167q ods. 3 ZKR vypisujem prvé ponukové konanie na
predaj tohto obchodného podielu podliehajúceho konkurzu:
Obchodný podiel (100%) v spoločnosti S.P.T.STAV s.r.o. so sídlom Nižná Sitnica 13, 094 07 Nižná Sitnica,
IČO: 31663036, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 804/P,
podľa účtovnej závierky za účtovný rok 2019 nepredlžená s čistým obchodným imaním vo výške 4.197,-€

Minimálna výška ponuky pri všetkých nehnuteľnostiach: 4.000,-€
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Heslo na označenie obálky: „OP“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote do 25.05.2021 v zalepenej obálke s uvedením mena (názvu) a
bydliska (sídla) záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk podpísanú zaručeným elektronickým podpisom
alebo osobne do kancelárie správcu na adresu:

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
konkurzný správca
Terchovská 30
080 01 Prešov

Náležitosti ponuky: (U fyzických osôb aj právnických osôb)
·
·
·
·
·

Konkrétna špecifikácia majetku, o ktorého nákup je záujem,
ponúkaná kúpna cena v eurách najmenej v určenej minimálnej výške,
doklad o zložení zálohy na účet správcu vo výške ponúkanej ceny (účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326, do správy pre prijímateľa uveďte: Peter Tomčo,
2OdK/371/2020),
telefonický a emailový kontakt,
podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záujemcom na účet správcu zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
Neúspešným záujemcom, ktorí zložili zálohu na účet správcu, bude táto záloha vrátená do 15 dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

V Prešove dňa 21.04.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K018909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husák Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďoš 78, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1947
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/69/2021 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/69/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad
Topľou - správca konkurznej podstaty dlžníka: Juraj Husák, nar. 08.11.1947, bytom: Ďurďoš 78, 094 31
Ďurďoš, (ďalej len „Dlžník “) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod
sp.zn. 5OdK/69/2021, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im
správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z.
o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných
pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Námestie
slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 907 490 493,
alebo elektronicky na e-mailovej adrese: office@ikskonkurzy.sk
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

K018910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husák Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďoš 78, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1947
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/69/2021 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/69/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
14.04.2021, č.k. 5OdK/69/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 20.04.2021, bol vyhlásený konkurz na
majetok: Juraj Husák, nar. 08.11.1947, bytom: Ďurďoš 78, 094 31 Ďurďoš, (ďalej len „dlžník“). Toto
uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2021. V zmysle Nariadenia a ZKR ako
správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so
sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika k číslu konania 5OdK/69/2021.
V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
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formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

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

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

297

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to inform you that based on the resolution of the District court Prešov from 14th of April 2021, file
No. 5OdK/69/2021 published in Commercial Journal on 20th of April 2021, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor: Juraj Husák, date of birth: 08.11.1947, residence: Ďurďoš 78, 094 31 Ďurďoš, (hereinafter
only “debtor”). This resolution of the District court Prešov became valid on 21th of April 2021. The bankruptcy
was declared as of this date. According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their
claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the address I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, Námestie Slobody 98, 093
01 Vranov nad Topľou, Slovak Republic to the file No. 5OdK/69/2021. According to the article 55 of the
Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in
accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of
the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates
below:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
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I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., trustee
Ing. Maroš Semko, MBA, general partner

K018911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husák Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďoš 78, 094 31 Ďurďoš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1947
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/69/2021 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/69/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom
S 1818, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou ako konkurzný správca
dlžníka: Juraj Husák, nar. 08.11.1947, bytom: Ďurďoš 78, 094 31 Ďurďoš, týmto v súlade s ustanovením § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávok. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu/ IBAN: IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453
Vedený vo VÚB, a.s.
Variabilný symbol: 5692021
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): Juraj Husák, kaucia popretia pohľadávky 5OdK/69/2021

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

K018912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Monika Perháčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červenica pri Sabinove 208, 082 56 Červenica pri Sabinove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/530/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/530/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

300

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

lehoty

JUDr. Daniel Fink, správca dlžníka Ing. Monika Perháčová, nar. 06.08.1968, 082 56 Červenica pri Sabinove 208 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 2OdK/530/2019 týmto v súlade s ustanovením §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že zapísal prihlásené
pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok od veriteľa: KRUK
Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, Česká republika,
IČO: 24 785 199. Celková prihlásená suma 266,56 Eur.
V Humennom dňa 16.04.2021
JUDr. Daniel Fink, správca

K018913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puľo Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Šibenou 682 / 26, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/34/2021 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/34/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca dlžníka Imrich Puľo, nar. 10.04.1967, trvale bytom Pod Šibenou 682/26, 094 31
Hanušovce nad Topľou, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorého súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok bola
správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to dňa 19.04.2021:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, Slovenská
republika, pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 671,34 €.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K018914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodjanský Ivor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kežmarok 1, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1974
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/28/2021 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/28/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 16.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ivor
Bodjanský, nar. 24.11.1974, bytom: 060 01 Kežmarok (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01
Vranov nad Topľou, kancelária: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zn.
správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
36/2021 dňa 23.02.2021.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
dlžníka: Ivor Bodjanský, nar. 24.11.1974, bytom: 060 01 Kežmarok, ktorý by mohol byť použitý na uskojenie
veriteľov.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K018915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Böhmer Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 2771 / 25, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Levočská 866, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/312/2020 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/312/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O TOM, ŽE MAJETOK PRESTAL PODLIEHAŤ KONKURZU
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 4OdK/312/2020 zo dňa 31.12.2020, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 4/2021 zo dňa 08.01.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka : Ján Böhmer,
nar. 13.06.1982, Gerlachovská 2771/25, 058 01 Poprad a týmto Uznesením bola do funkcie správcu ustanovená
Mgr. Ľubica Gregušková, so sídlom kancelárie Levočská 866, 058 01 Poprad.
Správca týmto oznamuje, že majetok Dlžníka označený ako:
SZM č. 1: Typ súpisovej zložky majetku: Obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania obchodnej
spoločnosti Ad Lignum, s.r.o., so sídlom Gerlachovská 2771/25, 058 01 Poprad, IČO 53 272 340 registrácia:
Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 40941/P, 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.- €
zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty / zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 28/2021 zo dňa 11.02.2021
pod zn. K007136 / prestal zmysle ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podliehať konkurzu vyhlásenému na
majetok Dlžníka, nakoľko nedošlo k jeho speňaženiu ani v treťom kole verejného ponukového konania.
Mgr. Ľubica Gregušková, 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

302

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

K018916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodjanský Ivor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kežmarok 1, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1974
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/28/2021 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/28/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 16.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ivor
Bodjanský, nar. 24.11.1974, bytom: 060 01 Kežmarok (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol
ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01
Vranov nad Topľou, kancelária: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zn.
správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
36/2021 dňa 23.02.2021.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Správca týmto v súlade s ustanovením 167 v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ivor
Bodjanský, nar. 24.11.1974, bytom: 060 01 Kežmarok, sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K018917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Koky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľubická cesta 1293/56, 060 01 Kežmarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Dlugošová
Sídlo správcu:
Lipová 1441/7, 059 52 Veľká Lomnica
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/15/2021 S1998
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/15/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 04.02.2021 so sp. značkou 3OdK/15/2021 bol vyhlásený konkurz na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok dlžníka: Stanislav Koky, nar. 22.09.1957, bytom: Ľubická cesta 1293/56, 060 01 Kežmarok.
Rovnakým uznesením bola do funkcie správcu ustanovená Mgr. Ivana Dlugošová, so sídlom kancelárie Lipová
1441/7, 059 52 Veľká Lomnica, značka správcu: S1998. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 27/2021, dňa 10.02.2021.
Týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamujem skončenie konkurzu z
dôvodu, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. K zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.
Vo Veľkej Lomnici, dňa 21.04.2021
Mgr. Ivana Dlugošová, správca

K018918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cigeľka 92, 086 02 Cigeľka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/318/2020 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/318/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vypísanie prvého ponukového konania
V súlade s ust. § 167p ods. 1 ZKR vypisujem prvé ponukové konanie na predaj tejto hnuteľnej veci
podliehajúcej konkurzu:
Osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA FELICIA, hatchback 5dv. červenej farby, rok výroby 2001,
opotrebované, pojazdné s platnou emisnou kontrolou.
Minimálna výška ponuky: 400,-€
Heslo na označenie obálky: „Auto“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote do 25.05.2021 v zalepenej obálke s uvedením mena (názvu) a
bydliska (sídla) záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk podpísanú zaručeným elektronickým podpisom
alebo osobne do kancelárie správcu na adresu:

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
konkurzný správca
Terchovská 30
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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080 01 Prešov

Náležitosti ponuky: (U fyzických osôb aj právnických osôb)
·
·
·
·
·

Konkrétna špecifikácia majetku, o ktorého nákup je záujem,
ponúkaná kúpna cena v eurách najmenej v určenej minimálnej výške,
doklad o zložení zálohy na účet správcu vo výške ponúkanej ceny (účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326, do správy pre prijímateľa uveďte: Marián Sivák,
4OdK/318/2020),
telefonický a emailový kontakt,
podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záujemcom na účet správcu zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
Neúspešným záujemcom, ktorí zložili zálohu na účet správcu, bude táto záloha vrátená do 5 dni od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

V Prešove dňa 21.04.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K018919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richnavský Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod hradom 250 / 4, 082 12 Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/54/2021 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/54/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla účtu v banke na účel zloženia preddavkov.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 ZKR v nadväznosti na ust. § 167l ods. 5 ZKR týmto zverejňujem číslo účtu
v banke na účel zloženia preddavkov na trovy konania o popretie pohľadávky (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR)
a o určenie popretej pohľadávky (§ 32 ods. 11 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo bankového účtu:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška trov konania:
·
·
·

2% zo sumy spornej pohľadávky,
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá,
najmenej 350,-€ a najviac 10.000,-€

Poučenie:
Konanie o popretí pohľadávky
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (správca toto oprávnenie nemá).
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania, ktorý možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložený samostatný preddavok. Z preddavku sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí
súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Konanie o určenie popretej pohľadávky
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná
voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30
dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom,
je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel,
veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal
s odbornou starostlivosťou.

V Prešove dňa 21.04.2021
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JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K018920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirgová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 206, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1955
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Levočská 4, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/27/2021 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/27/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 17.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Magdaléna
Mirgová, nar. 16.07.1955, bytom Stráne pod Tatrami 206, 059 76 Mlynčeky (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Levočská 4, 080 01
Prešov zn. správcu: S1880 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. OV 36/2021 dňa 23.02.2021.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí... Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 21.04.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 70/2021 zo dňa 14.04.2021), správca týmto
v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Magdaléna Mirgová,
nar. 16.07.1955, bytom Stráne pod Tatrami 206, 059 76 Mlynčeky sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná
podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

PILÁT Insolvency Services, k. s.
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie
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K018921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlaváčová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarabina 87, 065 31 Jarabina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/421/2020 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/421/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1870 ako správca dlžníka Margita
Hlaváčová, nar. 24.05.1960, trvale bytom Jarabina 87, 065 31 Jarabina (ďalej len ako „Dlžník“), týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu,
a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a §167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

S úctou
Mgr. Ivan Mazanec
správca

K018922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačuta Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bernolákova 6527 / 2, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/21/2021 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/21/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Surma, správca v konkurze na majetok dlžníka Jozef Pačuta oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Prešove, dňa 21.04.2021
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JUDr. Ján Surma, správca

K018923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopčík Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tarasa Ševčenka 3930 / 25, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/568/2018 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/568/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1870 ako správca dlžníka Jaroslav
Kopčík, nar. 25.09.1985, trvalo bytom Tarasa Ševčenka 3930/25, 080 01 Prešov (ďalej len ako „Dlžník“), týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady
konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 posledná veta, sa
uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a §167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

S úctou
Mgr. Ivan Mazanec
správca

K018924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KFŠ - DELTA, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 78, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 479 411
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2R/2/2018 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/2/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Radovan Muzika, správca v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2R/2/2018
úpadcu: KFŠ – DELTA, s.r.o. v konkurze, so sídlom Štefánikova 78, Bardejov 085 01, IČO : 36 479 411 v zmysle
ustanovení § 92 ods. 1 písm. d) ZKR vyhlasuje
1. kolo ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmetom ponukového konania je speňaženie majetku úpadcu zapísaného v súpise všeobecnej podstaty.
Ku dňu vyhlásenia tohto verejného ponukového konania si neuplatnila žiadna tretia osoba právo voči uvedenému
majetku. Majetok je vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 zapísaný ako nesporný. Majetok bol zapísaný do súpisu
všeobecnej podstaty pod por. č. 30-34 a por. č. 45- 52, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 75/2019
zo dňa 16.04.2019 pod číslom zverejnenia: K032316.
Ponukové konanie je vyhlásené v zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu, teda Veriteľského výboru zo
dňa 13.04.2019.
Predmet speňaženia : technológia ,,PYROLÝZA“ ktorú tvoria jednotlivé súpisové zložky majetku:
Súpisové č. 30
Opis súpisovej zložky majetku

: zariadenie na mletie gumy

Súpisová hodnota

: 500€

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Súpisové č. 31
Opis súpisovej zložky majetku

: kontajner na uhlík

Súpisová hodnota

: 100€

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Súpisové č. 32
Opis súpisovej zložky majetku

: dopravník do zariadenia na mletie gumy

Súpisová hodnota

: 800€

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Súpisové č. 33
Opis súpisovej zložky majetku

: dopravník k aerocl.

Súpisová hodnota

: 500€

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Súpisové č. 34
Opis súpisovej zložky majetku

: Laboratórium - pyrolýza

Súpisová hodnota

: 400€

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Súpisové č. 45
Opis súpisovej zložky majetku

: pyroplýza pec

Súpisová hodnota

: 45000€

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka
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Súpisové č. 46
Opis súpisovej zložky majetku

: kotolňa pyrolýzy

Súpisová hodnota

: 3000€

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Súpisové č. 47
Opis súpisovej zložky majetku

: riadiace centrum

Súpisová hodnota

: 10000€

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Súpisové č. 48
Opis súpisovej zložky majetku

: drvička pneumatik

Súpisová hodnota

: 1000€

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Súpisové č. 50
Opis súpisovej zložky majetku

: spracovanie uhlíka

Súpisová hodnota

: 15000€

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Súpisové č. 51
Opis súpisovej zložky majetku

: odsírovacie zariadenie

Súpisová hodnota

: 1000€

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Súpisové č. 52
Opis súpisovej zložky majetku

: technológia kotolne - pyrolýzy

Súpisová hodnota

: 10000€

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Správca nevie uviesť , spôsobilosť ,, technológie PYROLÝZY “ k prevádzke
a) Podrobné podmienky speňažovania, informácie o predávanom majetku poskytne správca Mgr. Radovan
Muzika. so sídlom Štúrova 30, 066 01 Humenné, tel. 0907 945 308. e- mail : radovanmuzika@gmail.com
b) technológia ,,PYROLÝZY “ ako súbor jednotlivých súpisových zložiek majetku pod por. č. 30-34 a por. č. 45- 52
sa bude speňažovať tak, že minimálna cena ponuky je cena šrotová.
c) Ponuka záujemcu musí obsahovať návrh kúpnej ceny, meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, resp. obchodné
meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, doklad
o zaplatení kúpnej ceny vo výške 100 % v prospech účtu zriadeného v UniCredit bank a.s., č. ú.: IBAN :
SK4311110000006620887017 a číslo účtu, na ktorý je potrebné vrátiť zálohu v prípade neúspechu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d) Ponuky musia byť doručené v zalepenej obálke s označením: „Ponukové konanie – 2R/2/2018 – KONKURZ –
NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 20 kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku do sídla správcu: Mgr. Radovan Muzika, Štúrova 30, 066 01 Humenné. Za deň zverejnenia oznámenia
o ponukovom konaní sa považuje nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku. Na ponuky predložené
po uvedenom termíne správca nebude prihliadať.
e) Súčasťou ponuky musí byť návrh cenovej ponuky v eurách spolu s dokladom o zaplatení ponúknutej kúpnej
ceny vo výške 100 %.
f) Každý záujemca je oprávnený podať len jeden návrh. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
g) Obhliadku predávaného majetku bude možné vykonať v termíne a v čase dohodnutom so správcom na tel. č.
0907 945 308.
h) Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu nasledujúci deň po uplynutí lehoty na doručenie
ponúk o 10:00 hod. Kritériom určenia víťaznej ponuky bude najvyššia ponúknutá kúpna cena , ktorej primeranosť
vyhodnotí správca, tak aby nebola nižšia ako cena šrotová. Správca má právo odmietnuť všetky ponuky ak bude
ponúknutá cena nižšia ako cena šrotová. Predaj a uzavretie kúpnej zmluvy vždy podlieha schváleniu
veriteľského výboru.
ch) Správca do 5 dní odo dňa otvárania obálok oznámi zúčastneným osobám a príslušnému orgánu výsledok
verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca uvoľní vložené sumy najneskôr do 3 dní odo
dňa vyhodnotenia ponúk.
i) V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu o predaji,
uhradená záloha prepadne v prospech podstaty.
j) Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako najvýhodnejšia, je povinný do 3 dní odo dňa
oznámenia výsledku ponukového konania uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu na predaj technológie
,,PYROLÝZY“.

Mgr. Radovan Muzika, správca

K018925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pešta Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kyjov 234, 065 48 Kyjov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/16/2021 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/16/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, týmto
vo vyššie uvedenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca
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K018926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: IE group, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 50, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 518 531
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2K/9/2016 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/9/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: CLYDE BERGEMANN MATERIALS HANDLING LIMITED.
Sídlo: Lakeside Boulevard DN4 5PL, Doncaster, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
IČO: 02919367
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 463,34 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 19.04.2021
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 241
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 19.04.2021

K018927
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:
Súpis všeobecnej podstaty

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 zverejňuje súpis všeobecnej
majetkovej podstaty:
1. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Dlžník: ALTEVITA s.r.o., Nám.Slobody 10, 921 01 Piešťany, SR, IČO: 47050284
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru vyúčtované nasledovnou faktúrou/faktúrami
č. faktúry

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OF 201800691
OF 201801289
OF 201900235
OF 201900320
OF 201900501
OF 201900712
OF 201900822
OF 201900958
OF 201901200
OF 201901287
OF 20200288
OF 20200309
OF 20200633
OF 20200890
OF 20200914
CELKOM

6/19/2018
12/5/2018
2/25/2019
3/21/2019
5/9/2019
7/4/2019
7/31/2019
9/11/2019
11/14/2019
12/5/2019
4/1/2020
4/9/2020
7/13/2020
10/8/2020
10/22/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie
7/19/2018
1/4/2019
3/27/2019
4/19/2019
6/8/2019
8/3/2019
8/30/2019
10/11/2019
12/14/2019
1/4/2020
5/1/2020
5/9/2020
8/12/2020
11/7/2020
11/21/2020

Deň vydania: 26.04.2021

264,76
230,69
171,28
202,86
180,65
130,37
97,48
110,16
448,85
333,36
309,06
274,61
512,26
262,49
214,32
3743,24

Nominálna hodnota celkom: 3743,24€
Súpisová hodnota celkom: 3743,24€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021

2. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Dlžník: Auchan Magyatotszág Kft., Sport utca 2-4., 2040 Budaörs, Maďarsko, IČO/Iné: 13338037244(daň.č.)13
09 165237 (reg.č.)
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru vyúčtované nasledovnou faktúrou/faktúrami
č. faktúry
zOF 201801009
CELKOM

Dátum vystavenia
9/17/2018

Dátum splatnosti
10/17/2018

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur
286,16
286,16

Nominálna hodnota celkom: 286,16€
Súpisová hodnota celkom: 286,16€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Dlžník: BAJOMA s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov, SR, IČO: 36483532
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru vyúčtované nasledovnou faktúrou/faktúrami
č. faktúry
OF 201900976
OF 201901235
CELKOM

Dátum vystavenia
9/13/2019
11/21/2019

Dátum splatnosti
9/27/2019
12/5/2019

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur
196,62
148,58
345,20

Nominálna hodnota celkom: 345,20€
Súpisová hodnota celkom: 345,20€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021

4. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Dlžník: Globus ČR, v.o.s., Kostelecká 822/75, 19600 Praha 9 – Čakovice, ČR, IČO: 634 73 291
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru vyúčtované nasledovnou faktúrou/faktúrami
č. faktúry
zOF ZF20170011
zOF ZF20170012
zOF ZF20170014
zOF ZF20170015
zOF ZF20170016
zOF ZF20170017
zOF ZF20170019
zOF ZF20170020
zOF ZF20170021
zOF ZF20170022
zOF ZF20170023
zOF ZF20171709
zOF ZF20180002
CELKOM

Dátum vystavenia
9/12/2017
9/19/2017
9/26/2017
10/3/2017
10/10/2017
10/17/2017
10/24/2017
10/31/2017
11/7/2017
11/14/2017
11/21/2017
9/5/2017
1/30/2018

Dátum splatnosti
10/12/2017
10/19/2017
10/26/2017
11/2/2017
11/9/2017
11/16/2017
11/23/2017
11/30/2017
12/7/2017
12/14/2017
12/21/2017
10/5/2017
3/1/2018

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur
59,46
59,46
151,08
91,34
107,34
1649,43
1458,11
340,7
594,12
1192,76
1265,35
161,97
55,2
7186,34

Nominálna hodnota celkom: 7186,34€
Súpisová hodnota celkom: 7186,34€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Dlžník: KNK SK s.r.o., Bardejovská 15, 080 06 Prešov, SR, IČO: 36460273
Právny dôvod vzniku:
č. faktúry
OF 20200991
CELKOM

Dátum vystavenia
11/24/2020

Dátum splatnosti
12/1/2020

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur
66,00
66,00

Nominálna hodnota celkom: 66,00€
Súpisová hodnota celkom: 66,00€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021

6. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Dlžník: METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SR, IČO: 45952671
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru vyúčtované nasledovnou faktúrou/faktúrami
č. faktúry
OF 201717004
OF 201717187
OF 201717205
OF 201800048
OF 201800072
OF 201800159
OF 201800168
OF 201800176
OF 201800214
OF 201800271
OF 201800299
OF 201800336
OF 201800373
OF 201800407
OF 201800454
OF 201800479
OF 201800489
OF 201800575
OF 201800614
CELKOM

Dátum vystavenia
11/9/2017
12/22/2017
12/29/2017
1/15/2018
1/19/2018
2/8/2018
2/9/2018
2/15/2018
2/22/2018
3/8/2018
3/15/2018
3/22/2018
3/29/2018
4/12/2018
4/19/2018
4/25/2018
4/26/2018
5/24/2018
6/1/2018

Dátum splatnosti
12/9/2017
1/21/2018
1/28/2018
2/14/2018
2/18/2018
3/10/2018
3/11/2018
3/17/2018
3/24/2018
4/7/2018
4/14/2018
4/21/2018
4/28/2018
5/12/2018
5/19/2018
5/25/2018
5/26/2018
6/23/2018
7/1/2018

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur
11,44
60,47
2,81
2,96
6,04
5,44
342,56
9,18
2,06
7,71
0,51
1,42
1,03
3,08
1,93
0,01
2,18
1,54
6,94
469,37

Nominálna hodnota celkom: 469,37€
Súpisová hodnota celkom: 469,37€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

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

316

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021

7. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Dlžník: MILK-AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, SR, IČO: 17147786
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru vyúčtované nasledovnou faktúrou/faktúrami
č. faktúry
OD 1725012
OD 1725059
OD 1925053
OD 1925094
OD 925156
OD 1925168
OF 2017/16134
OF 2017/16151
OF 2017/16389
OF 2017/16552
OF 201716644
OF 201716689
OF 201716888
OF 201717101
OF 20200936
OF 20200994
OF 20201010
OF 20201011
OF 20201015
OF 20201016
OF 20201017
OF 20201018
OF 20201019
OF 20201020
OF 20201021
OF 20201022
OF 20201023
OF 20201024
OF 20201026
OF 20201028
OF 20201031
OF 20201033
OF 20201034
OF 20201037
OF 20201038
OF 20201039
OF 20201040
CELKOM

Dátum vystavenia
1/18/2017
4/7/2017
2/15/2019
4/18/2019
10/7/2019
10/31/2019
2/10/2017
2/15/2017
5/3/2017
6/28/2017
8/1/2017
8/15/2017
10/11/2017
12/5/2017
10/29/2020
11/25/2020
12/3/2020
12/3/2020
12/9/2020
12/9/2020
12/9/2020
12/9/2020
12/9/2020
12/9/2020
12/9/2020
12/9/2020
12/10/2020
12/10/2020
12/10/2020
12/10/2020
12/15/2020
2/15/2020
12/15/2020
12/15/2020
12/15/2020
12/17/2020
12/17/2020

Dátum splatnosti
2/17/2017
5/7/2017
3/17/2019
5/18/2019
11/6/2019
11/30/2019
3/12/2017
3/17/2017
6/2/2017
7/28/2017
8/31/2017
9/14/2017
11/10/2017
1/4/2018
11/28/2020
12/25/2020
1/2/2021
1/2/2021
1/8/2021
1/8/2021
1/8/2021
1/8/2021
1/8/2021
1/8/2021
1/8/2021
1/8/2021
1/9/2021
1/9/2021
1/9/2021
1/9/2021
1/14/2021
1/14/2021
1/14/2021
1/14/2021
1/14/2021
1/16/2021
1/16/2021

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur
3,43
33,57
0,91
2,87
49,72
7,66
29,66
14,59
11,56
113,36
74,6
159,55
99,95
92,26
1,35
55,66
54,97
86,64
56,59
61,66
79,46
90,22
132,92
48,49
125,34
124,59
128,90
153,28
61,27
151,18
104,09
50,57
328,16
70,51
56,74
98,70
35,70
2850,74

Nominálna hodnota celkom: 2850,74€
Súpisová hodnota celkom: 2850,74€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021

8. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Dlžník: ROSSMAN spol. s.r.o., Na Pankráci 1683/127, Nusle 140 00 Praha 4, ČR, IČO: 612 46 093
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru vyúčtované nasledovnou faktúrou/faktúrami
č. faktúry
zOF 201800068
zOF ZF20170010
zOF 201717166
CELKOM

Dátum vystavenia
1/18/2018
9/7/2017
12/21/2017

Dátum splatnosti
1/18/2018
11/6/2017
2/19/2018

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur
19,03
1105,69
305,31
1430,05

Nominálna hodnota celkom: 1430,05€
Súpisová hodnota celkom: 1430,05€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021

9. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Dlžník: DEKORT, spol. s.r.o., Štefánikova 42, 040 01 Košice, SR, IČO: 36191833
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru vyúčtované nasledovnou faktúrou/faktúrami
č. faktúry
OF 201716890
OF 201716892
OF 201716894
CELKOM

Dátum vystavenia
10/11/2017
10/11/2017
10/11/2017

Dátum splatnosti
11/10/2017
11/10/2017
11/10/2017

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur
4,01
30,53
190,53
225,07

Nominálna hodnota celkom: 225,07€
Súpisová hodnota celkom: 225,07€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021

10. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
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Dlžník: OMIDA, spol. s r.o., Požiarnická 6, 040 01 Košice, SR, IČO: 31715362
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru vyúčtované nasledovnou faktúrou/faktúrami
č. faktúry
OF 20200460
CELKOM

Dátum vystavenia
5/21/2020

Dátum splatnosti
6/20/2020

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur
28,03
28,03

Nominálna hodnota celkom: 28,03€
Súpisová hodnota celkom: 28,03€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021

11. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Dlžník: TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava, SR, IČO: 50020188
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru vyúčtované nasledovnou faktúrou/faktúrami
č. faktúry
OF 201801191
OF 201900109
CELKOM

Dátum vystavenia
11/7/2018
1/29/2019

Dátum splatnosti
12/7/2018
2/28/2019

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur
13,93
98,15
112,08

Nominálna hodnota celkom: 112,08€
Súpisová hodnota celkom: 112,08€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021

12. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Dlžník: TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, SR, IČO: 31321828
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru vyúčtované nasledovnou faktúrou/faktúrami
č. faktúry
OF 2017/16468
OF 2017/16469
OF 2017/16579
OF 201716670
OF 201716681
OF 201716682

Dátum vystavenia
6/2/2017
6/2/2017
7/7/2017
8/4/2017
8/11/2017
8/11/2017

Dátum splatnosti
7/2/2017
7/2/2017
8/6/2017
9/3/2017
9/10/2017
9/10/2017

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur
40,84
778,74
0,45
129,41
605,33
172,78
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OF 201716712
OF 201716713
OF 201716883
OF 201716908
OF 201716909
OF 201716990
OF 201717005
OF 201717006
OF 201717097
OF 201717098
OF 201717117
OF 201717118
OF 201717155
OF 201800340
OF 201800375
OF 201800385
OF 201800409
OF 201800410
OF 201800528
OF 201801078
OF 201801079
OF 201801109
OF 201801110
OF 201900089
OF 201900090
OF 20200027
OF 20200592
OF 20200756
OF 20200849
OF 20201043
OF 20201046
OF 20201047
CELKOM

8/18/2017
8/18/2017
10/6/2017
10/13/2017
10/13/2017
11/3/2017
11/10/2017
11/10/2017
12/1/2017
12/1/2017
12/8/2017
12/8/2017
12/15/2017
3/23/2018
3/29/2018
4/6/2018
4/13/2018
4/13/2018
5/11/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/12/2018
10/12/2018
1/25/2019
1/25/2019
1/17/2020
6/26/2020
8/28/2020
9/25/2020
12/29/2020
12/31/2020
12/30/2020

Konkurzy a reštrukturalizácie
9/17/2017
9/17/2017
11/5/2017
11/12/2017
11/12/2017
12/3/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/31/2017
12/31/2017
1/7/2018
1/7/2018
1/14/2018
4/22/2018
4/28/2018
5/6/2018
5/13/2018
5/13/2018
6/10/2018
11/4/2018
11/4/2018
11/11/2018
11/11/2018
2/24/2019
2/24/2019
2/16/2020
7/26/2020
9/27/2020
10/25/2020
1/28/2021
1/29/2021
1/29/2021

Deň vydania: 26.04.2021

140,11
131,27
343,83
198,86
442,31
292,88
158,05
511,12
442,45
1787,18
119,58
455,12
188,57
130,80
499,67
63,73
103,52
439,94
303,59
352,68
1297,74
1471,26
455,04
498,49
22,12
74,12
168,00
0,08
133,56
213,55
344,52
906,36
14417,67

Nominálna hodnota celkom: 14417,67€
Súpisová hodnota celkom: 14417,67€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021

13. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Dlžník: VAMEX, a.s., Košice, Lubina 1, 040 12 Košice, SR, IČO: 36200514
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru vyúčtované nasledovnou faktúrou/faktúrami
č. faktúry
OF 201716673
CELKOM

Dátum vystavenia
8/4/2017

Dátum splatnosti
8/18/2017

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur
101,76
101,76

Nominálna hodnota celkom: 101,76€
Súpisová hodnota celkom: 101,76€
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021

14. POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU
Dlžník: VAMEX, a.s., Košice, Lubina 1, 040 12 Košice, SR, IČO: 36200514
Právny dôvod vzniku: dodanie tovaru vyúčtované nasledovnou faktúrou/faktúrami
č. faktúry
OF 20201044
OF 20201045
CELKOM

Dátum vystavenia
12/31/2020
12/31/2020

Dátum splatnosti
1/29/2021
1/29/2021

Neuhradený zostatok v Eur = súpisová hodnota v Eur
941,63
930,24
1871,88

Nominálna hodnota celkom: 1871,88€
Súpisová hodnota celkom: 1871,88€
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Dôvod priradenia: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu
Sporný zápis: NIE
Dátum zapísania do súpisu: 20.04.2021

CELKOVO: 33.133,61€

V Bardejovských kúpeľoch, 20.04.2021

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K018928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mirga Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mengusovce 7, 059 36 Mengusovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Nízky
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/289/2018 S1345
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/289/2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Peter Nízky, správca, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1345, správca dlžníka Jozef Mirga, nar.
16.11.1984, trvale bytom Mengusovce 7, 059 63 Mengusovce (ďalej len „dlžník“), týmto podľa ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zapísal do zoznamu
pohľadávok pohľadávku, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí zákonom stanovenej základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, a to nasledovného veriteľa:

Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Sídlo:

Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava

IČO:

35724803

Celková suma prihlásenej pohľadávky
Počet uplatnených pohľadávok
Doručenie prihlášky
Uplatnenie zabezpečovacieho práva
Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok
Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok

8295,82 Eur
2
20.04 .2021
neuplatnené
7
21.04.2021

V Humennom, dňa 21.04.2021

K018929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škvara Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Forbasy 35, 065 01 Forbasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/917/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/917/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1870 ako správca dlžníka Jozef Škvara,
nar. 30.07.1984, trvale bytom Forbasy 35, 065 01 Forbasy (ďalej len ako „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia §
167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „ZKR“) oznamuje, že dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto
ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a §167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

S úctou
Mgr. Ivan Mazanec
správca

K018930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščuka Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 301 / 45, 059 19 Vikartovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/30/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/30/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka: : Anton Ščuka, nar. 30.07.1969, Májová 301/45, 059
19 Vikartovce, Slovensko na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Prešov, sp.
zn. 3Odk/30/2020 v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a
nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1
ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je
možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
V zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu
v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je
ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne
majetku dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Eva Oravcová, správca

K018931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karná 121 121, 067 45 Karná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1969

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. Eva Oravcová
Sídlo správcu:
Hlavná 19, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/324/2020 S1974
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/324/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Eva Oravcová, správca konkurznej podstaty dlžníka : Iveta Balogová, nar. 07.01.1969, Karná 121, 067 45
Karná týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že v zmysle ustanovenia §167v zák.
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, konkurz na majetok dlžníka: Iveta Balogová, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
2Odk/324/2020 zrušuje.

vedený Okresným súdom Prešov, pod.sp.zn.

JUDr. Eva Oravcová, správca

K018932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Jarková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čičava 217, 093 01 Čičava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jakub Bodnár
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/812/2019 S1949
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/812/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

S poukazom na ustanovenie § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem účastníkom konkurzného konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, v
konkurznej veci dlžníka: Iveta Jarková, nar. 14.11.1967, trvale bytom 093 01 Čičava 217, a to v sume 2.180,77
EUR, z toho istina je 375 EUR, úroky 1.071,98 EUR, poplatok z omeškania 419,80 EUR, náklady z uplatnenia
313,99 EUR a v sume 1.554,36 EUR, z toho istina je 300 EUR, úroky 799,12 EUR, poplatok z omeškania 217,97
EUR, náklady z uplatnenia 237,27 EUR. Prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Jakub Bodnár, správca

K018933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurský Ján, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavské Bystré 187, 049 31 Rožňavské Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/526/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/526/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice, správca dlžníka Ing. Ján
Ďurský, narodený: 17.06.1964, bytom: Rožňavské Bystré 187, 049 31 Rožňavské Bystré (ďalej len „Dlžník“) v
súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol zverejnený
v Obchodnom vestníku SR č. 210/2020 zo dňa 30.10.2020, číslo oznamu K078880 prestali v zmysle § 167p
ods. 2 ZKR podliehať konkurzu:
Druh: Hnuteľná vec
Poradové
Predmet
Spoluvlastnícky Deň zápisu
číslo
podiel
súpisovej
zložky
1.
Osobné
motorové
vozidlo
Audi
A4,
kategória
M1,
typ: 1/1
26.10.2020
B58D/AAEBF1/FM52CQR92S5N, evidenčné číslo: ZV 039 BM, rok výroby 1997,
objem valcov 1781 cm3, VIN: WAUZZZ8DZWA059797, farba: strieborná metalíza
pastelová, stav počítadla prejdenej vzdialenosti: cca 182 000 km
2.
Osobné motorové vozidlo Renault Megane, kategória M1, typ: Renault Megane, 1/1
26.10.2020
sedan hatchback BA0W05, evidenčné číslo: ZV 970 AH, rok výroby 1999, objem
valcov 1390 cm3, VIN: VF1BA0W0519809566, farba: červená čerešňová pastelová,
stav počítadla prejdenej vzdialenosti: cca 178 000 km

Súpisová
hodnota

500 eur

600 eur

Podľa § 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.”
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K018934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Menceľová Karin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 205/12 205/12, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdS/10/2020 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdS/10/2020
Druh podania:
Oznam o nemožnosti zostaviť návrh splátkového kalendára

Vo veci návrhu na určenie splátkového kalendára správca oznamuje, že pomery dlžníka neumožňujú zostaviť
návrh splátkového kalendára.

K018935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Spišáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 317/1, 040 14 Košice - Košická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/36/2021S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/36/2021

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

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 32OdK/36/2021 zo dňa 22.02.2021 bol vyhlásený konkurz na
navrhovateľa – dlžníka: Veronika Spišáková, narodená: 01.03.1981, bytom: Poľná 317/ 1, 040 14 KošiceKošická Nová Ves, Slovenská republika a ustanovená za správcu podstaty: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom
kancelárie: Mlynárska 15, 040 01 Košice, zn. správcu: S996. 7. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR č. 40/2021 dňa 01.03.2021.
Týmto oznamujem, že som v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu predložila súdu podrobnú správu o
priebehu konkurzu a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty úpadcu, že podľa zoznamu majetku úpadcu priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu a ďalších
šetrení a konaní som nezistila majetok úpadcu, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Vzhľadom k tomu, že som preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii nezistila majetok úpadcu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, ako sú tieto
uvedené v ust. § 167 t ZKR, týmto v súlade s ust. §167 v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b
ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je
dotknutá.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Nataša Kučerová, správca

K018936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Majoroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodvábna 1291/7, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/78/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/78/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zapísania oneskorene prihlásených pohľadávok
Ako správca podstaty dlžníka Štefan Majoroš zapisujem do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky
veriteľov prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
9.
Veriteľ:

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

Výška prihlásenej pohľadávky:

5.872,90 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Právny dôvod vzniku pohľadávky:
03.11.2008
Poradie pohľadávky:
Deň prihlásenia:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

Zmluva o úvere a ďalších úverových produktoch č. 1477124 zo dňa
iná pohľadávka
20.04.2021

10.
Veriteľ:

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

Výška prihlásenej pohľadávky:

850,67 €

Právny dôvod vzniku pohľadávky:
22.08.2007

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 552837992 zo dňa

Poradie pohľadávky:

iná pohľadávka

Deň prihlásenia:

20.04.2021

V Košiciach, 21.04.2021

JUDr. Jozef Vaško
správca

K018937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Lívia Rusnáková, narodená: 07.02.1991, bytom:
052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod
obchodným menom: Lívia Rusnáková, s miestom
podnikania: 052 01 Spišská Nová Ves
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves -, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 222 917
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/16/2020 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/16/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca so sídlom kancelárie Holubyho 12, 040 01 Košice, zn. správcu
S1155, správca dlžníka Lívia Rusnáková, narodená: 07.02.1991, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca
pod obchodným menom: Lívia Rusnáková, s miestom podnikania: 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 48222917 s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.10.2019 týmto oznamuje, že v konkurznom konaní vedenom
Okresným súdom Košice I pod spis. zn. 9OdK/16/2020 ku dňu zverejnenia tohto oznamu nebol zistený žiaden
majetok, ktorý by podliehal konkurzu.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto
šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia
na bankový účet správcu IBAN: SK48 1100 0000 0026 1477 2477 s uvedením poznámky „konkurz Lívia
Rusnáková“.

K018938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Knapik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haniska 116, 044 57 Haniska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/265/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/265/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zapísania oneskorene prihlásených pohľadávok
Ako správca podstaty dlžníka Michal Knapik zapisujem do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky
veriteľov prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
1.
Veriteľ:

AXA životní pojišťovna a.s.
IČO: 61 859 524
Evropská 136, 160 00 Praha, ČR

Výška prihlásenej pohľadávky:

160,59 €

Právny dôvod vzniku pohľadávky:

Zmluva rizikového životného poistenia ActiveLife č. 9099252081 zo dňa

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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29.06.2014
Poradie pohľadávky:
Deň prihlásenia:

iná pohľadávka
16.04.2021

V Košiciach, 21.04.2021

JUDr. Jozef Vaško
správca

K018939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fráter Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 253/72, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/39/2021 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/39/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci navrhovateľa – Marek Fráter, nar. 11.06.1991, bytom: Popradská 253/72, 040 11 KošiceZápad, zverejnené v OV č. 41/2021 zo dňa 02.03.2021 Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok dlžníka.
Podľa § 167 v ods. 1 ZKR správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto oznamuje, že
konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167 v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa 167 b ods. 1, § 167 c ods.2 a 3 § 167 d.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Správca nemá majetok, alebo
dokumentáciu patriacu dlžníkovi.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K018940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľka Oskár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 686 / 27, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Demeter
Sídlo správcu:
Kyjevská 13, 048 01 Rožňava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/29/2021 S1997
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/29/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 18.02.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Oskár Fiľka,
nar. 05.03.1951, bytom: Janka Kráľa 686/27, 045 01 Moldava nad Bodvou (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Radoslav Demeter, správca, so sídlom kancelárie Kyjevská 13, 048 01
Rožňava, zn. správcu: S1997 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 37/2021 dňa 24.02.2021.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí... Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“ V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí,
že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií
poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia
ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s
nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t.j. 22.04.2021 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia oznámenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 71/2021 zo dňa 15.04.2021), správca týmto v
súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Oskár Fiľka, nar.
05.03.1951, bytom: Janka Kráľa 686/27, 045 01 Moldava nad Bodvou sa KONČÍ, nakoľko zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

V Rožňave, dňa 22.04.2021
JUDr. Radoslav Demeter, správca

K018941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šibová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordáková 1219/42, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1956
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/2/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/2/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Veronika Šibová, nar. 28.09.1956, Čordákova 1219/42, 040 22 Košice,
podnikajúca pod obchodným menom Veronika Šibová, s miestom podnikania Čordákova 1219/42, 040 23
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Košice – Sídlisko KVP, IČO: 37 532 561, súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

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

K018942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šibová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordáková 1219/42, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1956
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Dunajská 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/2/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/2/2021
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 3, 040 01 Košice,
zn. správcu S1868, správca dlžníka Veronika Šibová, nar. 28.09.1956, Čordákova 1219/42, 040 22 Košice,
podnikajúca pod obchodným menom Veronika Šibová, s miestom podnikania Čordákova 1219/42, 040 23
Košice – Sídlisko KVP, IČO: 37 532 561, týmto oznamuje, že:

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

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

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

K018943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kačo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolinovce 141, 053 42 Kolinovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1971
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/183/2020 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/183/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Rozvrh výťažku konkurznej podstaty
v zmysle ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka: Jozef Kačo, nar. 22.04.1971, bytom Kolinovce 141, 053 42
Kolinovce, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Kačo, s miestom podnikania: Kolinovce 141, 053 42
Kolinovce, IČO: 33 054 606, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.08.1994, ustanovený uznesením
Okresného súdu Košice I sp. zn. 32OdK/183/2020 zo dňa 12.05.2020, po speňažení konkurznej podstaty a po
zistení, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý, pripravil rozvrh výťažku.
I.
Všeobecná časť
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 32OdK/183/2020 zo dňa 12.05.2020 vo veci
navrhovateľa - dlžníka: Jozef Kačo, nar. 22.04.1971, bytom Kolinovce 141, 053 42 Kolinovce, podnikajúci
pod obchodným menom: Jozef Kačo, s miestom podnikania: Kolinovce 141, 053 42 Kolinovce, IČO:
33 054 606, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.08.1994, zastúpený: Centrom právnej pomoci,
Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, rozhodol tak, že
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka, zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze
v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Za správcu podstaty ustanovil JUDr. Oľgu Kmeťovú, so sídlom
kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu S762.
Podľa ustanovenia § 167a 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“) vyhlásením konkurzu sa začína konkurz.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
V okolnostiach prípadu konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 19.05.2020 (uznesenie okresného súdu sp.
zn.: 32OdK/183/2020 zo dňa 12.05.2020 bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 93/2020 z 18.05.2020 (§ 199
ods. 9 ZKR).
V súlade s § 85 ods. 2 ZKR správca podstaty bezodkladne po vyhlásení konkurzu zverejnil v Obchodnom
vestníku č. 102/2020 z 29.05.2020 oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu.
V Obchodnom vestníku č. 102/2020 z 29.05.2020 správca v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní zverejnil informáciu o vyhlásení konkurzu vo vzťahu
k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt, bydlisko a sídlo nie sú známe z dokumentov dlžníka a vyzval ich na
prihlásenie pohľadávok.
V Obchodnom vestníku č. 102/2020 z 29.05.2020 správca v zmysle § 32 a § 167l ZKR zverejnil bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu.
II.
Zoznam pohľadávok konkurzných veriteľov
V základnej prihlasovacej lehote, ktorá uplynula dňa 03.07.2020, nebola správcovi doručená žiadna prihláška
pohľadávky konkurzného veriteľa. Z uvedeného dôvodu správca nemohol prihliadať na žiadne prihlášky
pohľadávok konkurzných veriteľov, pretože mu v základnej prihlasovacej lehote v predmetnom konkurznom
konaní neboli žiadne doručené.
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1. Veriteľ Equa bank, a.s., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 47116105, Česká republika,
doručil správcovi súhrnú prihlášku 3 nezabezpečených pohľadávok v sume celkom 13 034,75 EUR dňa
04.08.2020, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Uvedenú pohľadávku veriteľa správca zapísal do zoznamu pohľadávok a v súlade s § 167l ods. 3 ZKR zapísanie
tejto pohľadávky zverejnil v Obchodnom vestníku č. 170/2020 z 03.09.2020 s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. Súčasne po preskúmaní náležitostí podanej prihlášky na ňu prihliadol.
2. Veriteľ KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 24 785 199 doručil správcovi prihlášku 1 nezabezpečenej pohľadávky v sume 1 054,94
EUR dňa 26.08.2020, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Uvedenú pohľadávku veriteľa správca zapísal do zoznamu pohľadávok a v súlade s § 167l ods. 3 ZKR zapísanie
tejto pohľadávky zverejnil v Obchodnom vestníku č. 170/2020 z 03.09.2020 s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy. Súčasne po preskúmaní náležitostí podanej prihlášky na ňu prihliadol.
Celkovo 2 veritelia v predmetnom konkurznom konaní prihlásili 4 nezabezpečené pohľadávky v celkovej
výške 14 089,69 EUR
Podľa § 167m ods. 3 ZKR správca môže zvolať schôdzu veriteľov, ak to považuje za potrebné. Vzhľadom k tomu,
že prihlásení veritelia neprejavili záujem stať sa zástupcom veriteľov v predmetnom konkurze, správca v zmysle
§ 167m ods. 2 ZKR postupoval v konkurze bez zástupcu veriteľov a schôdzu veriteľov nezvolal.
III.
Súpis majetku konkurznej podstaty a jeho speňažovanie
Na základe preskúmania pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku, poskytnutých súčinností
príslušných orgánov, správca podstaty v zákonom stanovenej lehote dňa 15.07.2020 vyhotovil súpis majetku
všeobecnej podstaty nasledovne:
Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo zn. VOLKSWAGEN GOLF
EČ: SN353CO; VIN: WVWZZZ1KZ5W143667;
farba šedá metalíza; stav vozidla: pojazdné, opotrebované;
dátum prvej evidencie vozidla/rok výroby: 20.9.2005; spoluvlastnícky podiel: 1/1
súpisová hodnota majetku: 2 000,00 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
Súpis majetku všeobecnej podstaty správca následne zverejnil v Obchodnom vestníku č. 140/2020 z 22.07.2020.
Speňažovanie hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
V súlade s § 167p ods. 1 ZKR správca vykonal v Obchodnom vestníku č. 153/2020 z 10.08.2020 zverejnenie 1.
kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku – motorového vozidla patriaceho do majetku
všeobecnej konkurznej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 140/2020 z 22.07.2020.
Otváranie obálok sa uskutočnilo 24.08.2020 o 15.00 hod. Prvého kola ponukového konania sa zúčastnil 1
záujemca, do kancelárie správcu bola doručená 1 ponuka a taktiež bola na účet konkurznej podstaty zložená
záloha zo strany záujemcu vo výške 100% súpisovej hodnoty - kúpnej ceny, t. j. 2 000,00 EUR. Na základe
uvedeného správca podstaty 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
Následne správca dňa 02.09.2020 vyhotovil kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k motorovému vozidlu v
prospech nadobúdateľky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

333

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 6/2021 z 12.01.2021.
IV.
Rozvrhová časť
V zmysle ust. § 166b ods. 1 písm. a) ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
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 alikvótna časť príslušenstva.
V konkurznom konaní sp. zn. 32OdK/183/2020 vedenom na majetok dlžníka je v súlade s ust. § 166b ods. 1
písm. a) vylúčené z uspokojenia príslušenstvo pohľadávok presahujúce 5 % istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom.
V Obchodnom vestníku č. 6/2021 z 12.01.2021 správca v zmysle § 167u ods. 1 ZKR oznámil zámer zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Súčasne uviedol, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť
rozvrh výťažku dotknutý.
Celková suma výťažku z majetku všeobecnej podstaty: 2 000,00 EUR
Celková suma nákladov konkurzu : 647,43 EUR
Výsledná suma výťažku na uspokojenie nezabezpečených veriteľov : 1 352,57 EUR

1. Špecifikácia speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty dlžníka:
► výťažok zo speňaženia hnuteľného majetku dlžníka – motorového vozidla v sume
2 000,00 EUR
2. Špecifikácia nákladov konkurzu :
► poštovné v sume 11,60 EUR
► notárske poplatky v sume 5,26 EUR
► paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) vyhl. č. 665/2005
Z. z. za obdobie V/2020 až II/2021 á 30 EUR, celkom 300,00 EUR
► odmena správcu z výťažku podľa § 22 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z. v sume 282,86 EUR
► súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 2,71 EUR
► predpokladané náklady správcu do zrušenia konkurzu (do ukončenia konkurzu správca
predpokladá náklady - náhrada nákl. za vedenie kanc. III/2021 - 30,00 EUR + bankové
popl. (prevody veriteľom, súdu á 5,00 EUR) v sume 15,00 EUR, spolu 45,00 EUR
Výpočet odmeny správcu z výťažku :
·

podľa § 20 ods. 1 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za speňaženie hnuteľného majetku v sume 2 000,00 EUR
patrí správcovi odmena 16 % zo sumy výťažku do 30 EUR, čo činí 4,80 EUR + 15 % zo sumy výťažku
nad 30 EUR do 330 EUR, čo činí 45,00 EUR + 14 % zo sumy výťažku nad 330 EUR do 1 994,74 EUR,
čo činí 233,06 EUR, spolu 282,86 EUR. Suma 1 994,74 EUR je vypočítaná ako rozdiel sumy výťažku 2
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

334

Obchodný vestník 78/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 26.04.2021

000,00 EUR a sumy 5,26 EUR (podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 665/2005 Z. z. suma 5,26 EUR predstavuje
náklady speňaženia - náklady na prevod vlastníckeho práva k MV – overenie uznesenia OS o vyhlásení
konkurzu a ustanovení správcu k prepisu motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte)
Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení 2 nezabezpečení veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky
prihlásili v súlade so ZKR. Správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
V zmysle tohto rozvrhu výťažku budú všetky prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené
v rozsahu 9,8778 %.

Nezabezpečený veriteľ

Suma
nezabezpečených
v€

Suma
prihlásených nezabezpečených
pohľadávok (mimo
pohľ.
z
v€

Equa
bank,
a.s.,
Karolinská
661/4,
13 034,75
186 00 Praha 8 - Karlín, ČR
IČO: 47 116 105
KRUK Česká a Slovenská
republika
s.r.o.,
Československé
armády
1 054,94
954/7,
500 03 Hradec Králové, ČR
IČO: 24 785 199
14 089,69

uznaných
Rozvrh
pohľadávok
Uspokojenie
%
uspokojenia
vylúčených
nezabezpečeného
veriteľa
uspokojenia)
veriteľa
v€

12 802,91

9,8778

1 264,65

890,01

9,8778

87,92

13 692,92

1 352,57

Správca týmto súčasne vyzýva veriteľov na oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu na úhradu súm,
pripadajúcich na uspokojenie ich pohľadávok podľa zverejneného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty, a to
písomne na adresu sídla správcu: Mlynská 27, 040 01 Košice, alebo prostredníctvom e-mailu:
kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty
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