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K023173
Spisová značka: 8K/4/2020
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Tachyón, s. r. o. “v likvidácií”, so sídlom Zadunajská cesta 10,
Bratislava, IČO: 36 678 082, uznesením sp. zn. 8K/4/2020 zo dňa 13. 07. 2020 zastavil konkurzné konanie voči
dlžníkovi pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 08. 2020.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K023174
Spisová značka: 8K/71/2019
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Wolf & Linden s. r. o., so sídlom Dlhá 2368/4, Stupava, IČO: 47
231 742, uznesením č. k. 8K/71/2019-79 zo dňa 13. 07. 2020 zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi pre
nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 08. 2020.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K023175
Spisová značka: 6K/12/2017
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Zlatica Kittlerová, bytom Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava Rača, nar. 05. 07. 1972, správcom ktorého je: Ing. Miroslav Kapolka, so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04
Bratislava, S 1259, uznesením č. k. 6K/12/2017-129 zo dňa 19. 01. 2021 rozhodol o zrušení konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Peter Dorič,
K023176
Spisová značka: 8K/7/2020
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: HIP FASHIONS SLOVAKIA spol. s. r. o. v likvidácii, so sídlom
Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 31 354 386, uznesením č. k. 8K/7/2020-73 zo dňa 08. 07. 2020 zastavil
konkurzné konanie voči dlžníkovi pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01. 08. 2020.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K023177
Spisová značka: 6K/24/2017
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: LAS GASTRO s. r. o., so sídlom Hospodárska 9, Bratislava, IČO:
35 783 711, správcom ktorého je: Mgr. Róbert Podhorský, správca so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, S
1508, uznesením č. k. 6K/24/2017 - 148 zo dňa 19. 02. 2021 rozhodol o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Peter Dorič,
K023178
Spisová značka: 3K/3/2010
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: CHAMOIS LEATHER - IMPORT & EXPORT spol. s. r. o. v
konkurze, so sídlom Budatínska 35, 851 06 Bratislava, IČO: 35 829 214, správcom ktorého je: Slovenská
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správcovská reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie: Pluhová 2, 831 03 Bratislava, zn. správcu: S 1240, IČO:
44 088 833, uznesením č. k. 3K/3/2010-639 zo dňa 15. 02. 2021 rozhodol o zrušení konkurzu pre nedostatok
majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K023179
Spisová značka: 4K/58/2016
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Ing. Miloš Ihnát, nar. 16. 09. 1956, bytom Klenová ul. 45, 831 01
Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD., so sídlom kancelárie Zámocká 14, 811 01
Bratislava, S 1313, uznesením č. k. 4K/58/2016-217 zo dňa 03. 02. 2021 rozhodol o zrušení konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Peter Dorič,
K023180
Spisová značka: 2K/20/2016
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: BRAMA TRADE, s. r. o., so sídlom Ružinovská 28, 820 09
Bratislava, IČO: 36 524 441, správcom ktorého je: JUDr. Eva Vodová, so sídlom Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, zn.
správcu: S 180, uznesením č. k. 2K/20/2016-299 zo dňa 31. 08. 2020 rozhodol o zrušení konkurzu pre nedostatok
majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 10. 2020.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K023181
Spisová značka: 4K/73/2016
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu: Mgr. Valéria Doležalová, bytom 9. mája 30/B, 900 29 Nová
Dedinka, nar. 26. 11. 1985, správcom ktorého je: JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina
Benku 9, Bratislava, uznesením č. k. 4K/73/2016-268 zo dňa 26. 03. 2021 rozhodol o zrušení konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 04. 2021.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K023182
Spisová značka: 2K/14/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci výkonu trestu prepadnutia majetku odsúdeného: Peter Macíček, nar. 31. 05.
1974, trv. byt. Ihličnatá 12, Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie Zámocká 14,
811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1652, uznesením č. k. 2K/14/2016-100 zo dňa 10. 03. 2021 rozhodol o zrušení
konkurzu pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 04. 2021.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Peter Dorič, vyšší súdny úradník
K023183
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, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok
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dlžníka: MADANARI CLIENTS s. r. o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 45
939 365,
rozhodol
Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: MADANARI CLIENTS s. r. o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava mestská časť Staré Mesto, IČO: 45 939 365.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Martin Aksamit, so sídlom Michalská 14, 811 01 Bratislava, zn.sp.: S1659.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo inej činnosti),
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie
vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho
h)
úkonu,
i)
urobenie iného ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
k)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
l)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.500 Eur,
m)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
o)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
p)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vrátane uznania záväzku účinného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len "ZKR" ).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.

V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a ak ide o fyzickú osobu, alebo
obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú
osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods.
3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods.
6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada vestníku (§ 29 ods.
7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods.
8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
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K023184
Spisová značka: 32K/10/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Eurotoll Central Europe Zrt., so sídlom Szentmihályi
út 137, H1152 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 01 10 046558, zastúpeného advokátskou kanceláriou: LEGATE,
s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 846 909, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Vladimír Galamboš s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 45 659
516, o žiadosti predbežného správcu o priznanie paušálnej odmeny, takto

rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Marek Letkovský, so sídlom kancelárie Legionárska 1/C, 831 04
Bratislava, značka správcu: S 1378, odmenu vo výške 1.500,00 eur, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 29/2020,
prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia na Okresnom súde
Bratislava I. (§ 21 ods. 3 ZKR, § 362 ods. 1 CSP v spojení s § 196 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Bratislava I dňa 10.5.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K023185
Spisová značka: 33R/2/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Danubian Biogas s.r.o., so sídlom Gorazdova 34, 811
04 Bratislava, IČO: 44 085 354, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie na majetok dlžníka: Danubian Biogas s.r.o.,
so sídlom Gorazdova 34, 811 04 Bratislava, IČO: 44 085 354,
rozhodol

Súd povoľuje reštrukturalizáciu dlžníka: Danubian Biogas s.r.o., so sídlom Gorazdova 34, 811 04 Bratislava, IČO: 44
085 354.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., so sídlom Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava,
zn.sp.: S1596.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.
Súd u k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o povolení reštrukturalizácie známych
veriteľov dlžníka, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
Súd určuje rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré podliehajú súhlasu správcu, a to:
a)
vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu tých činností, ktoré sú predmetom jeho podnikania
alebo inej činnosti),
b)
založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
c)
nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
d)
prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie
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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vecným bremenom,
e)
uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov,
f)
zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
g)
urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho
h)
úkonu,
i)
urobenie iného ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok,
j)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie
počas viac ako troch mesiacov,
k)
uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 5% z jeho
obratu za predchádzajúci kalendárny rok,
l)
akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému
subjektu v priebehu jedného roka v sume presahujúcej 16.500 Eur,
m)
akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných
alebo mimozmluvných sankcií,
n)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom,
o)
vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky,
p)
uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle
ust. § 124 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vrátane uznania záväzku účinného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
Poučenie veriteľov o spôsobe prihlasovania pohľadávok:
1.
Veriteľ prihlasuje svoju pohľadávku vyplnenou prihláškou spolu s prílohami. Prihláška sa podáva na
tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhl. č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len "ZKR" ).
2.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená do 30 dní od
povolenia reštrukturalizácie. Na prihlášku doručenú po lehote sa neprihliada. Ustanovenie § 28 ods. 6 ZKR sa použije
primerane. (§ 121 ZKR).
3.
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
4.
V zmysle § 122 ods. 1 ZKR sa použijú primerane ustanovenia § 29 ods. 1 až 6 a 8 ZKR upravujúce
prihlasovanie pohľadávok v konkurznom konaní, podľa ktorých:
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a ak ide o fyzickú osobu, alebo
obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o fyzickú
osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f) ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má
pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods.
3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods.
6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada vestníku (§ 29 ods.
7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods.
8 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa
pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku.
5.
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou
prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok (§ 122 ods. 2 ZKR).
6.
Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok (§ 122 ods. 3 ZKR).
7.
Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby
rozhodol, či sa na prihlášku prihliada (§ 122 ods. 4 ZKR).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom
alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti
najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada. V
námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený a kedy sa
účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti námietky
zaujatosti, súd neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá.
Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K023186
Spisová značka: 32K/10/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Eurotoll Central Europe Zrt., so sídlom Szentmihályi
út 137, H1152 Budapešť, Maďarská republika, IČO: 01 10 046558, zastúpeného advokátskou kanceláriou: LEGATE,
s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 35 846 909, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka: Vladimír Galamboš s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 45 659
516, takto

rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Vladimír Galamboš s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A,
831 06 Bratislava, IČO: 45 659 516, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie účastník konkurzného konania a každý veriteľ dlžníka. Podanie
odvolania veriteľom, ktorý nie je účastníkom konkurzného konania, sa považuje za pristúpenie do konkurzného
konania. (§ 19 ods. 2, § 20 ods. 2 ZKR)
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresnom súde Bratislava I.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku. (199 ods. 9 ZKR)
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
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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(odvolací návrh).

Okresný súd Bratislava I dňa 10.5.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K023187
Spisová značka: 33K/9/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jakub Topoľský, nar.:
27.04.1990, trvale bytom Tranovského 2180/18, 841 02 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dedák, so
sídlom kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn.sp.: S1406, o návrhu správcu na
priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Štefan Dedák, so sídlom kancelárie Carlton, Savoy Courtyard, Mostová
2, 811 02 Bratislava, zn.sp.: S1406, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 5.520,00 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová, sudca
K023188
Spisová značka: 27OdK/339/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Hartmut Krenslehner, nar. 16. 05. 1979, trv. byt.
Hlavná 127/146, 900 90 Dubová, okr. Pezinok, občan Rakúskej republiky, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so
sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Hartmut Krenslehner, nar. 16. 05. 1979, trv. byt. Hlavná
127/146, 900 90 Dubová, okr. Pezinok, občan Rakúskej republiky.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: LexCreditor k. s., so sídlom kancelárie Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava, IČO: 47
245 913, zn. správcu: S 1636.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
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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konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 709/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 29.4.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K023189
Spisová značka: 27OdK/355/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Lubomír Horníček, nar. 23. 07. 1958, trv. byt. Oráčska
6956/23, 831 06 Bratislava-Rača, občan Českej republiky, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lubomír Horníček, nar. 23. 07. 1958, trv. byt. Oráčska 6956/23,
831 06 Bratislava-Rača, občan Českej republiky.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 50A, 821 01 Bratislava,
zn. správcu: S 1156.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 730/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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
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 94/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

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

Okresný súd Bratislava I dňa 29.4.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K023190
Spisová značka: 32OdK/170/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Zapart, nar. 28. 11. 1981, trv. byt. Hlavná
127/146, 900 90 Dubová, okr. Pezinok, občan Rakúskej republiky, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Zapart, nar. 28. 11. 1981, trv. byt. Hlavná 127/146, 900
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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90 Dubová, okr. Pezinok, občan Rakúskej republiky.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Reštrukturalizačná a konkurzná, k. s., so sídlom kancelárie Na hrebienku 40, 811
02 Bratislava, IČO: 45 888 396, zn. správcu: S 1496.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 708/2020 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 29.4.2021
JUDr. Lea Gubová, sudkyňa
K023191
Spisová značka: 4OdK/42/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mário Sloboda, nar. 19.02.1980, 900 63 Jakubov,
zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mário Sloboda, nar. 19.02.1980, 900 63 Jakubov.

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
1493.

Ustanovuje správcu: SKKP, k.s., so sídlom kancelárie Panenská 24, 811 03 Bratislava, zn. správcu: S

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.

Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
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(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D14, pol. reg. 161/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
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).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K023192
Spisová značka: 4OdK/43/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Mackovič, nar. 14.02.1983, trvale bytom
Záhorácka 1937/73, 901 01 Malacky, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Mackovič, nar. 14.02.1983, trvale bytom Záhorácka
1937/73, 901 01 Malacky.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, so sídlom kancelárie Tomášikova 3/a, 821 01
Bratislava, zn. správcu: S 1786.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
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zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D14, pol. reg. 164/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
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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,
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e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K023193
Spisová značka: 4OdK/44/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Božena Malíková, nar. 17.05.1988, trvale bytom V
majeri 230/10, 900 65 Záhorská Ves, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71,
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Božena Malíková, nar. 17.05.1988, trvale bytom V majeri
230/10, 900 65 Záhorská Ves.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Andrea Hríňová, so sídlom kancelárie Trnavská cesta 27, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S 1981.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D14, pol. reg. 166/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
a)

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

Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K023194
Spisová značka: 4OdK/45/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Rečný, nar. 13.02.1987, trvale bytom Hlavná
294/7, 906 38 Rohožník, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska 1523/71, Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Rečný, nar. 13.02.1987, trvale bytom Hlavná 294/7, 906
38 Rohožník.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Peter Arendacký, so sídlom kancelárie Železničiarska 13, 81104 Bratislava,
zn. správcu: S 1535.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D14, pol. reg. 156/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
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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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K023195
Spisová značka: 4OdK/46/2021
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Michaela Šenkárová, nar. 02.02.1989, trvale bytom
Smolenická 3134/5, 851 05 Bratislava-Petržalka, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Račianska
1523/71, Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michaela Šenkárová, nar. 02.02.1989, trvale bytom Smolenická
3134/5, 851 05 Bratislava-Petržalka.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Mgr. Martin Hanáček, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 82108 Bratislava, zn.
správcu: S 1906.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
V.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o
konkurznom konaní“).
VI.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VII.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VIII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
IX.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
X.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 eur, vedený pod
položkou denníka D14, pol. reg. 170/2021 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho
zverejnení v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na
zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 11.5.2021
Mgr. Veronika Ileninová, sudkyňa
K023196
Spisová značka: 1K/38/2008
OZNAM
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Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 38/2008 - 281 zo dňa 19. 04. 2021 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Štefan Kováč, nar. 02.08.1959, Záhonok 1690/10, 960 01 Zvolen, IČO: 10 919 643 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 05. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.05.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K023197
Spisová značka: 1K/41/2013
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 41/2013 - 318 zo dňa 19. 04. 2021 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Ing. Rudolf Babnič, nar. 23.12.1947, bytom Malinovského ul. 1109/4, 977 01 Brezno po splnení konečného
rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 05. 2021.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.05.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K023198
Spisová značka: 5K/2/2021
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka PROENERGIA, s.r.o., IČO: 31 608 353, so
sídlom Laskomerská 2, 974 01 Banská Bystrica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
odd. Sro, vložka č. 1986/S, právne zastúpený Advokátska kancelária POLÁČEK & partneri s.r.o., IČO: 47 257 032, so
sídlom Dlhá ulica 2039/6, 974 05 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi PROENERGIA, s.r.o., IČO: 31 608 353, so sídlom Laskomerská 2, 974
01 Banská Bystrica, zapísanom v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 1986/S.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.05.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K023199
Spisová značka: 2K/2/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MG Logistic s.r.o., so sídlom
960 01 Zvolen, Unionka 9351/54, IČO: 36 431 621, správcom konkurznej podstaty ktorého je ADVO INSOLVENCY,
k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, 29. augusta 31, o návrhu na vstup nového veriteľa do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (SR - Daňový úrad Banská Bystrica, SR - Colný úrad Banská
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Bystrica) v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške, zapísanej v konečnom zozname prihlásených pohľadávok
pod č. 10 a 11
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.05.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K023200
Spisová značka: 5K/3/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Slovenská lesnícka a
obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť, „v konkurze“ IČO: 36 549 533, so sídlom Partizánska cesta 94, 974 01
Banská Bystrica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č. 788/S
ktorého správcom konkurznej podstaty je JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01
Banská Bystrica, značka správcu S1782, o návrhu správcu konkurznej podstaty na jeho odvolanie po zrušení
konkurzu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Richarda Kontu, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu S1782, z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.05.2021
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K023201
Spisová značka: 2K/57/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michal Hlôška, nar. 09. 05.
1985, bytom 974 01 Banská Bystrica, Mesto Banská Bystrica, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr.
Katarína Milanská, so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Francisciho 1044/6, uznesením č. k. 2K 57/2014 - 129 zo
dňa 13. 04. 2021 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
06. 05. 2021
Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.05.2021
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K023202
Spisová značka: 1NcKR/5/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Ľubomír Urbančok, nar. 10.05.1967, bytom Šíd 303, 986
01 Fiľakovo, prechodne Fillova 3, 638 00 Brno, Česká republika o návrhu dlžníka na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Súd návrh na oddlženie dlžníka - Ľubomír Urbančok, nar. 10.05.1967, bytom Šíd 303, 986 01 Fiľakovo, prechodne
Fillova 3, 638 00 Brno, Česká republika zamieta.
Poučenie:
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Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie dlžník do 15 dní od jeho písomného doručenia v štyroch
vyhotoveniach na Okresný súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do
právomoci súdov, ak ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak
účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne
rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona
bol potrebný, ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený
sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa
nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na
základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí,
pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), ak rozhodnutie súdu
prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.05.2021
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K023203
Spisová značka: 32K/11/2012
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SANY Slovakia spol. s r.o., Národná trieda
74, 040 01 Košice, IČO: 36 490 466 o uložení poriadkovej pokuty za opakované nesplnenie povinnosti uloženej
súdom správcovi: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S895,
takto
rozhodol
Ukladá poriadkovú pokutu správcovi: JUDr. Roman Zajac, so sídlom kancelárie Letná 80, 052 01 Spišská Nová Ves,
zn. správcu: S895 vo výške 1.500,- 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 11.5.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K023204
Spisová značka: 32K/8/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: TONSTAV s.r.o., so sídlom: Moyzesova 36, 040 01 Košice, IČO: 36 761 940 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
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zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.
Okresný súd Košice I dňa 12.5.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K023205
Spisová značka: 32K/9/2021
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: NORIS SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Ardovo 83, 049 55 Ardovo, IČO 48 021
229 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na
vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí, s
rozhodnutím vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.
Okresný súd Košice I dňa 12.5.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K023206
Spisová značka: 32K/4/2021
Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
dodržiavali opatrenia ÚVZ platné v aktuálnom čase, hlavne R-O-R.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/8/2021
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice
dlžníka:
TONSTAV s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 9.7.2021 o

10:00

hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 27/B, 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
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CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach, dňa 12.5.2021

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
dodržiavali opatrenia ÚVZ platné v aktuálnom čase, hlavne R-O-R.
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/8/2021
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice a ním označených veriteľov
veriteľ č. 1:. Slovenská republika - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 2: Slovenská konsolidačná, a.s.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 9.7.2021 o 10:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 27/B

posch.: 1.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TONSTAV s.r.o.
so sídlom Moyzesova 36, 040 01 Košice, IČO: 36 761 940 a to
1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná č. 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500,
2/ Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 12.5.2021
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
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Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

Okresný súd Košice I dňa 12.5.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K023207
Spisová značka: 32K/8/2021
Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
dodržiavali opatrenia ÚVZ platné v aktuálnom čase, hlavne R-O-R.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/8/2021
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice
dlžníka:
TONSTAV s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 9.7.2021 o

10:00

hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 27/B, 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach, dňa 12.5.2021

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
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Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková
Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
dodržiavali opatrenia ÚVZ platné v aktuálnom čase, hlavne R-O-R.
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/8/2021
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice a ním označených veriteľov
veriteľ č. 1:. Slovenská republika - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 2: Slovenská konsolidačná, a.s.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 9.7.2021 o 10:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 27/B

posch.: 1.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TONSTAV s.r.o.
so sídlom Moyzesova 36, 040 01 Košice, IČO: 36 761 940 a to
1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná č. 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500,
2/ Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 12.5.2021
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

Okresný súd Košice I dňa 12.5.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K023208
Spisová značka: 32K/9/2021
Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
dodržiavali opatrenia ÚVZ platné v aktuálnom čase, hlavne R-O-R.
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/9/2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice
dlžníka:
NORIS SLOVENSKO, s.r.o.
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 9.7.2021 o

11:00

hod.

na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá 21 , Košice , v miestnosti č. dv.: 27/B, 1. posch.:
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
V Košiciach, dňa 12.5.2021

JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa

Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

Z dôvodu aktuálnej situácie Vás žiadame, aby ste pri vstupe do budovy súdu ako aj do pojednávacej miestnosti
dodržiavali opatrenia ÚVZ platné v aktuálnom čase, hlavne R-O-R.
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 32K/9/2021
vo veci
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice a ním označených veriteľov
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veriteľ č. 1:. Slovenská republika - Daňový úrad Košice
veriteľ č. 2: Sociálna poisťovňa
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 9.7.2021 o 11:00 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 27/B

posch.: 1.

Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka NORIS
SLOVENSKO, s.r.o. so sídlom Ardovo 83, 049 55 Ardovo, IČO: 48 021 229 a to
1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, Železničná č. 1, 041 90 Košice, IČO: 42 499 500,
2/ Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484,
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 12.5.2021
JUDr. Slávka Garančovská
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Marta Ruščáková

Okresný súd Košice I dňa 12.5.2021
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K023209
Spisová značka: 32K/46/2015

OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: City Projects, s.r.o., so sídlom
Bratislava, Betliarska č. 12, IČO: 44116390, ktorého správcom je: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.,
so sídlom kancelárie Nitra, Štúrova č. 22, uznesením č. k. 32K/46/2015-567 zo dňa 14.04.2021 z r u š i l konkurz
vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 32K/46/2015 - 151 zo dňa 28.09.2015 na majetok úpadcu: City
Projects, s.r.o., so sídlom Bratislava, Betliarska č. 12, pre nedostatok majetku úpadcu.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07.05.2021.

Okresný súd Nitra dňa 12.5.2021
JUDr. Renáta Šišková, sudca
K023210
Spisová značka: 4K/22/2016
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marta Surovčíková, nar.
25.7.1957, bytom Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov, správcom ktorého je: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová,
PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, o odvolaní správcu úpadcu z funkcie, takto
rozhodol
o d v o l á v a správcu: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice,
z funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 11.5.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K023211
Spisová značka: 4K/19/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Technoinvest - Holding, a.s., so
sídlom Južná trieda 74, 040 01 Košice, IČO: 35732016, správcom ktorého je FARDOUS PARTNERS správcovská,
k.s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 48002381, o návrhu správcu na uznanie konkurzu
za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Technoinvest - Holding, a.s., so sídlom Južná trieda 74, 040 01
Košice, IČO: 35732016 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 12.5.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K023212
Spisová značka: 1K/4/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Chemkostav Trading, s.r.o.
Humenné v konkurze, so sídlom Štefánikova 4, 066 01 Humenné, IČO: 36 443 182 správcom ktorého je JUDr. Jozef
Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, IČO: 30 796 482 na navrhovateľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok
150,- EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 12.5.2021
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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JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K023213
Spisová značka: 4K/30/2016
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ján Husťák, nar. 1.10.1985,
bytom Stakčínska Roztoka 43, 067 61 Stakčínska Roztoka, správcom ktorého je: Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom
kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu
výťažku,, uznesením č. k. 4K/30/2016-34138 zo dňa 15.04.2021 z r u š i l konkurz vyhlásený na majetok úpadcu:
Ján Husťák, nar. 1.10.1985, bytom Stakčínska Roztoka 43, 067 61 Stakčínska Roztoka, po splnení konečného
rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.05.2021

Okresný súd Prešov dňa 12.5.2021
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K023214
Spisová značka: 2R/1/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ST OMEGA s.r.o. v
konkurze, so sídlom Nám. gen. Štefánika 3, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 31 702 791, správcom ktorého je: LEGATOs
Recovery k.s., so sídlom Bardejovské kúpele 30, Bardejov 086 31, IČO: 47 256 184, o návrhu Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu
pohľadávok voči úpadcovi, takto
rozhodol
potvrdzuje prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (Daňový úrad Prešov) voči
úpadcovi: ST OMEGA s.r.o. v konkurze, so sídlom Nám. gen. Štefánika 3, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 31 702 791
na navrhovateľa Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v
celkovej výške 143.133,43 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 12.5.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K023215
Spisová značka: 2K/12/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ivana Padarasová, nar.
13.12.1969, bytom Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom
kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na schválenie rozvrhu výťažku speňaženia majetku
tvoriaceho oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty úpadcu: Ivana Padarasová, nar. 13.12.1969, bytom
Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad, zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova
48, Bratislava 832 37, IČO: 00 151 653, zo dňa 09.04.2021, ktorého zostavenie bolo oznámené zverejnením v
Obchodnom vestníku č. 240/2020 zo dňa 14.12.2020.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 12.5.2021
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K023216
Spisová značka: 4OdK/89/2020
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ernest Polhoš, nar. 11.08.1974, trvale
bytom Nový Dvor 63/83, 059 52 Veľká Lomnica, správcom ktorého je JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom
kancelárie Terchovská 30, 080 01 Prešov, o návrhu správcu na poskytnutie súčinnosti, takto
rozhodol
I.
Vyzýva dlžníka - Ernest Polhoš, nar. 11.08.1974, trvale bytom Nový Dvor 63/83, 059 52 Veľká
Lomnica, aby správcovi do siedmich dní od doručenia tejto výzvy poskytol požadovanú súčinnosť a to:
doručil (e-mailom alebo poštou) správkyni JUDr. Mgr. Zuzane Slávikovej, so sídlom kancelárie
Terchovská 30, 080 01 Prešov, email: slavikzuzana58@gmail.com, fotografie osobného motorového vozidla zn.
FORD MONDEO AC kombi s ev. č. KK162CI svetlostriebornej metalízy (auto odfotené z rôznych strán)
II.
Zároveň poučuje dlžníka, že ak ani na výzvu súdu neposkytne správcovi súčinnosť, súd nariadi jeho
predvedenie na súd, aby podal vysvetlenie alebo mu uznesením uloží pokutu do výšky 165 000 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Prešov, dňa 05. mája 2021
Okresný súd Prešov dňa 5.5.2021
JUDr. Zuzana Berežná, sudca
K023217
Spisová značka: 40OdK/88/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Jozef Majerhofer, nar. 28.02.1986, trvale
bytom 956 38 Veľké Hoste 206, podnikajúci pod obchodným menom Jozef Majerhofer s miestom podnikania 956 38
Veľké Hoste 206, IČO 43 660 509, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jozef Majerhofer, nar. 28.02.1986, trvale bytom 956 38 Veľké Hoste 206,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Majerhofer s miestom podnikania 956 38 Veľké Hoste 206, IČO 43 660
509.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Matúš Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1395.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Matúš
Košara so sídlom kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S1395, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 202/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 11.5.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023218
Spisová značka: 40OdK/90/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Darina Gašparová, nar. 15.01.1981, trvale bytom 018 52
Krivoklát, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária
CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
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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rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Darina Gašparová, nar. 15.01.1981, trvale bytom 018 52 Krivoklát.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1394.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Miroslava
Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1394, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
203/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
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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podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 11.5.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
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K023219
Spisová značka: 38OdK/84/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Tibor Jaruška, nar. 05.01.1979, trvale bytom 97251
Handlová, podnikajúci pod obchodným menom Tibor Jaruška s miestom podnikania Údernícka 47/27, 972 51
Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária
CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Tibor Jaruška, nar. 05.01.1979, trvale bytom 97251 Handlová, podnikajúci
pod obchodným menom Tibor Jaruška s miestom podnikania Údernícka 47/27, 972 51 Handlová.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov,
značka správcu S1372.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Ing.
Gabriela Štrbáňová so sídlom kancelárie Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov, značka správcu S1372,
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod
položkou reg. D14 190/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 11.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K023220
Spisová značka: 38OdK/87/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Jaroslav Janega, nar. 05.11.1981, trvale bytom 956 55
Veľké Chlievany 183, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Janega s miestom podnikania 956 55 Veľké
Chlievany 183, IČO 43 989 659, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30
798 84, Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jaroslav Janega, nar. 05.11.1981, trvale bytom 956 55 Veľké Chlievany 183,
podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Janega s miestom podnikania 956 55 Veľké Chlievany 183, IČO 43
989 659.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Barbora Koncová, LL.M. so sídlom kancelárie Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín, značka
správcu S1792.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Barbora
Koncová, LL.M. so sídlom kancelárie Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 201/2021.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

60

Obchodný vestník 94/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
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 § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 11.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K023221
Spisová značka: 38OdK/89/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Radoslav Olah, nar. 26.10.1989, trvale bytom 916 16
Hrachovište 299, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 84,
Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Radoslav Olah, nar. 26.10.1989, trvale bytom 916 16 Hrachovište 299.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Darina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu
S167.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
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nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi , JUDr. Darina
Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu S167 preddavok na úhradu
paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur,
a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 205/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
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rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

65

Obchodný vestník 94/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 11.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K023222
Spisová značka: 38OdK/91/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ing. Erika Fábryová, nar. 02.03.1978, trvale bytom 1.mája
1160/40, 02 001 Púchov, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 84,
Kancelária CPP v Žiline so sídlom P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ing. Erika Fábryová, nar. 02.03.1978, trvale bytom 1.mája 1160/40, 02 001
Púchov.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Peter Zajac so sídlom kancelárie Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, značka správcu S1706 .
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
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uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Peter Zajac
so sídlom kancelárie Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, značka správcu S1706 , preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
208/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)

príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
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pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
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.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 11.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K023223
Spisová značka: 38OdK/88/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ľubomír Žabka, nar. 06.05.1990, trvale bytom Miškech
Dedinka 1030, 916 12 Lubina, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Žabka B&ZWELDING s miestom
podnikania Miškech Dedinka 1030, 916 12 Lubina, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ľubomír Žabka, nar. 06.05.1990, trvale bytom Miškech Dedinka 1030, 916
12 Lubina, podnikajúci pod obchodným menom Ľubomír Žabka B&ZWELDING s miestom podnikania Miškech
Dedinka 1030, 916 12 Lubina.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Peter Plško so sídlom kancelárie K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1780.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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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. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Peter Plško
so sídlom kancelárie K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín, značka správcu S1780, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 204/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
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pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 12.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K023224
Spisová značka: 38OdK/90/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Eva Fuhrmannová, rod. Heráková, nar. 21.01.1988, trvale
bytom Izbická ulica 1543/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71,
831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín,
o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Eva Fuhrmannová, rod. Heráková, nar. 21.01.1988, trvale bytom Izbická
ulica 1543/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
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značka správcu S1582.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi JUDr. Bohuslav
Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške
500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14
207/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
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prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
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a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 12.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K023225
Spisová značka: 40K/3/2021
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti M.A.A.C. Slovakia
s.r.o. so sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová, IČO 36 341 312, prav. zast. advokátskou kanceláriou bnt attorneyes-atlaw, s.r.o. so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO 35 886 978, o návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na
majetok dlžníka obchodnú spoločnosť M.A.A.C. Slovakia s.r.o. so sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová, IČO 36 341
312, takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - dlžníkovi obchodnej spoločnosti M.A.A.C. Slovakia s.r.o. so sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová,
IČO 36 341 312 sa vracia preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu vo výške 500,- eur prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovi
- dlžníkovi obchodnej spoločnosti M.A.A.C. Slovakia s.r.o. so sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová, IČO 36 341 312
preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu vo výške 500,- eur evidovaného pod položkou reg. D18 2/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 12.5.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023226
Spisová značka: 40OdK/87/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Jozef Kőrös, nar. 8.6.1978, trvale bytom Sihoť 174/10, 019
01 Ilava, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária
CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jozef Kőrös, nar. 8.6.1978, trvale bytom Sihoť 174/10, 019 01 Ilava.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Vladimír Žitník so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica,
značka správcu S1393.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
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okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 206/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
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c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
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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. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 12.5.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023227
Spisová značka: 40OdK/89/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Petra Kovácsová, nar. 3.4.1986, trvale bytom Bratislavská
429/4, 018 41 Dubnica nad Váhom, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Trenčíne so sídlom Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Petra Kovácsová, nar. 3.4.1986, trvale bytom Bratislavská 429/4, 018 41
Dubnica nad Váhom.
II. Ustanovuje správcu Ing. Katarína Roderová so sídlom kancelárie Piaristická 44, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1369.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 200/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
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c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
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spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 12.5.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023228
Spisová značka: 40OdK/91/2021
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Andrej Šteiniger, nar. 30.12.1997, trvale bytom Rozkvet
2030/58, 017 01 Považská Bystrica, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO
30 798 841 - Kancelária CPP v Žiline so sídlom P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Andrej Šteiniger, nar. 30.12.1997, trvale bytom Rozkvet 2030/58, 017 01
Považská Bystrica.
II. Ustanovuje správcu Licitor recovery k.s., so sídlom kancelárie Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO 45393486,
značka správcu S1388.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
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IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 209/2021.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
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rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
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
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Trenčín dňa 12.5.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023229
Spisová značka: 40K/10/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu Eduard Király, nar.
14.04.1954, trvale bytom Družstevná 644/5, 958 01 Partizánske, uznaného za malý, ktorého správcom je Mgr.
Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1582, o
návrhu na odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
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Súd odvoláva z funkcie správcu Mgr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017
01 Považská Bystrica, značka správcu S1582.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 12.5.2021
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K023230
Spisová značka: 38K/21/2020
Spisová značka: 38K/21/2020
Upovedomenie o zrušení pojednávania
Okresný súd Trenčín v právnej veci
ECO PLANT SERVICE Ltd., so sídlom Aleksander Stamboliiski 24, 4101 Kuklen, IČO 204 876 128, Bulharská
republika
o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
ALVEST MONT, s.r.o., so sídlom Skalka nad Váhom II/54, 913 31 Skalka nad Váhom, IČO 35 870 095
Vám o z n a m u j e,

že pojednávanie určené na deň

14.05.2021 o 09,30 hod. na

Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, Trenčín do miestnosti č. dv. 121, I. posch.
je z r u š e n é z dôvodu, že dlžníkovi v súlade s § 167 ods. 4 CSP bola určená lehota na vyjadrenie k vyjadreniu
navrhovateľa - veriteľa, ktorá mu plynie až do 17.05.201, pričom doposiaľ súdu nebolo doručené vyjadrenie dlžníka
tak, aby sa s ním mohol navrhovateľ - veriteľ riadne oboznámiť.

Okresný súd Trenčín dňa 12.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K023231
Spisová značka: 38K/21/2020
Predvolanie dlžníka
Na všetkých podaniach v
tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/21/2020
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

ECO PLANT SERVICE Ltd.
Aleksander Stambiliiski 24
4101 Kuklen, Bulharská republika
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IČO 204 876 128

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka
ALVEST MONT, s.r.o.
Skalka nad Váhom II/57
913 31 Skalka nad Váhom
IČO 35 870 095
nariaďuje pojednávanie
na deň 28.05.2021 o 09,30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v pojednávacej miestnosti č. dv. 121, posch. 1.,
na ktoré Vás predvoláva ako dlžníka.
Poučenie:
Ak ste zamestnaný, oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný.
Na pojednávaní predložte listiny, ktoré sa týkajú tohto konania a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak si zvolíte zástupcu, je potrebné najneskôr na prvom pojednávaní predložiť súdu originál
splnomocnenia.
V prípade, ak sa na pojednávanie nedostavíte, môže sa, za splnenia zákonom stanovených
podmienok, pojednávať vo Vašej neprítomnosti.
Podľa § 183 ods. 1 CSP 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.
Podľa § 183 ods. 2 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.
Podľa § 183 ods. 3 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.
Podľa § 183 ods. 4 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.
Podľa § 184 ods. 2 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.
Podľa § 101 ods. 1, 3 CSP 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.
Podľa § 102 ods. 1, 2, 3 CSP súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania
najmä tým, že
a) nesplní povinnosť uloženú súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami,
b) sa nedostaví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi
okolnosťami,
c) neuposlúchne príkaz súdu,
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d) ruší poriadok alebo dôstojný priebeh pojednávania alebo
e) urobí hrubo urážlivé podanie.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú
pokutu možno uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000
eur.
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou.
Okresný súd Trenčín dňa 12.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K023232
Spisová značka: 38K/21/2020
UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 38K/21/2020
Okresný súd Trenčín
v právnej veci podaného návrhu
navrhovateľa

ECO PLANT SERVICE Ltd.
Aleksander Stambiliiski 24
4101 Kuklen, Bulharská republika
IČO 204 876 128

na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka

ALVEST MONT, s.r.o.
Skalka nad Váhom II/57
913 31 Skalka nad Váhom
IČO 35 870 095

nariaďuje sa pojednávanie
na deň 28.05.2021 o 09,30 hod.
na Okresnom súde Trenčín v miestnosti č. dv. 121, posch.1.
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ALVEST MONT,
s.r.o.
veriteľ č. 1: MAGENTA d.o.o.
o nariadenom pojednávaní.
Upovedomený veriteľ má právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie doneste listiny, ktoré sa vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil listiny, ktoré má
dlžník alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie
svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávanie odvolať.
Podľa § 149 CSP, Prostriedkami procesného útoku a prostriedkami procesnej obrany sú najmä skutkové tvrdenia,
popretie skutkových tvrdení protistrany, návrhy na vykonanie dôkazov, námietky k návrhom protistrany na vykonanie
dôkazov a hmotnoprávne námietky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 150 ods. 1 CSP, Strany majú povinnosť pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce
skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu.
Podľa § 151 ods. 1,2 CSP, Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
za nesporné. Ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia
o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné.
Podľa § 153 ods. 1,2,3 CSP, strany sú povinné uplatniť prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany
včas. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla
predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky
procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak
by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu. Ak súd na prostriedky
procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany neprihliadne, uvedie to v odôvodnení rozhodnutia vo veci
samej.
Podľa § 154 CSP, Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.

Okresný súd Trenčín dňa 12.5.2021
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K023233
Spisová značka: 26K/12/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: TTworks s.r.o., so sídlom Kajal 54, Kajal 925 92, 48 296
503, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36397/T, právne zastúpený:
Mgr. Štefan Krnáč, advokát so sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO: 50776 959, o vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol

Súd v y z ý v a navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho
podania doručeného súdu dňa 30.04.2021, a to tak, že
·
doloží návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý bude podpísaný navrhovateľom a podpis bude úradne
osvedčený, dvojmo,
·
doloží dvojmo zoznam majetku s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, pričom pred prvý list
zoznamu majetku vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname majetku, ktorého vzor a
vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len "vyhláška"), zároveň každý list zoznamu majetku musí obsahovať podpis navrhovateľa (avšak už bez úradného
osvedčenia),
·
doloží dvojmo zoznam záväzkov s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, pričom pred prvý list
zoznamu záväzkov vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname záväzkov, ktorého vzor a
vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 2 vyhlášky, zároveň každý list zoznamu záväzkov musí obsahovať
podpis navrhovateľa (avšak už bez úradného osvedčenia),
·
doloží dvojmo zmluvný prehľad s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, v ktorom sa uvedú
všetky zmluvy ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných
zmlúv, pričom pred prvý list zmluvného prehľadu vloží vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 3 vyhlášky, zároveň každý list zmluvného prehľadu musí obsahovať podpis navrhovateľa (avšak
už bez úradného osvedčenia),
inak, súd návrh navrhovateľa odmietne.
Poučenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať odvolanie.
Proti uzneseniu súdu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 07.05.2021
JUDr. Katarína Poláková, vyšší súdny úradník
K023234
Spisová značka: 36K/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu: Milan Masaryk, narodený 23.09.1986,
bytom Pribinova č. 453/66, 920 01 Hlohovec, zastúpený opatrovníčkou Renáta Kováčová, rodená Masaryková,
narodená 10.11.1976, bytom Zámok 5, 920 01 Hlohovec, správcom ktorého je LawService Recovery, k.s., so sídlom
kancelárie Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec, uznesením č.k.: 36K/1/2017 - 356 zo dňa 07.04.2021, zverejneným v
Obchodnom vestníku dňa 15.04.2021, zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2021.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.05.2021
Mgr. Daniela Škultétyová, vyšší súdny úradník
K023235
Spisová značka: 36OdK/84/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Alica Sláviková, narodená 24.03.1968, trvale bytom
Železničiarska 1440/42, 924 01 Galanta, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Alica Sláviková, narodená 24.03.1968, trvale bytom
Železničiarska 1440/42, 924 01 Galanta.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Marcela Turasová, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO: 40 031
039, značka správcu: S1887.
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
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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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
05.05.2021, vedený pod položkou registra 205/2021, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.05.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K023236
Spisová značka: 36OdK/85/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Jamrišková, narodená 30.03.1970, trvale bytom
Štefánikova 703/17, 905 01 Senica, 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: Jana Jamrišková, narodená 30.03.1970, trvale bytom
Štefánikova 703/17, 905 01 Senica.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta,
IČO: 45 026 556, značka správcu: S1221.
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
05.05.2021, vedený pod položkou registra 207/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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
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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
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.
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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 12.05.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K023237
Spisová značka: 36OdK/86/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Roland Vallo, narodený 23.03.1984, trvale bytom
Jána Majka 692, 925 63 Dolná Streda, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Račianska 71, 831 02 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Roland Vallo, narodený 23.03.1984, trvale bytom Jána
Majka 692, 925 63 Dolná Streda.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01
Trnava, IČO: 14 121 824, značka správcu: S1143.
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
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(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
06.05.2021, vedený pod položkou registra 208/2021, 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 12.05.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K023238
Spisová značka: 36OdK/87/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Kubošek, narodený 18.02.1969, trvale bytom 922
07 Pečeňady 57, podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Kubošek, AUTODOPRAVA, IČO: 43 450 628, s
miestom podnikania 922 07 Pečeňady 57, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.12.2013, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave,
Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Kubošek, narodený 18.02.1969, trvale bytom 922 07
Pečeňady 57.
II.
Ustanovuje správcu: K/V Insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely,
IČO: 52 205 207, značka správcu: S1939.
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
06.05.2021, vedený pod položkou registra 213/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
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166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
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návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.05.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K023239
Spisová značka: 36OdK/88/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Herák, narodený 20.04.1985, trvale bytom Ulica
Nobelova 5836/7, 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: Róbert Herák, narodený 20.04.1985, trvale bytom Ulica
Nobelova 5836/7, 917 01 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Pribinova 381/23, 920 01
Hlohovec, IČO: 47 817 003, značka správcu: S1731.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
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VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
06.05.2021, vedený pod položkou registra 210/2021, 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
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
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mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.05.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K023240
Spisová značka: 36OdK/89/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Krištof, narodený 16.01.1980, trvale bytom Šulekova
469/80B, 920 03 Hlohovec - Šulekovo, 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: Ján Krištof, narodený 16.01.1980, trvale bytom Šulekova
469/80B, 920 03 Hlohovec - Šulekovo.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany,
IČO: 30 789 702, značka správcu: S1505.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
06.05.2021, vedený pod položkou registra 222/2021, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 12.05.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K023241
Spisová značka: 36OdK/90/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Čavojský, narodený 10.02.1984, trvale bytom 919
04 Smolenice, 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: Roman Čavojský, narodený 10.02.1984, trvale bytom 919 04
Smolenice.
II.
Ustanovuje správcu: Ing. Miriam Šefčíková, PhD., so sídlom kancelárie Podjavorinskej 37/1, 917 01
Trnava, IČO: 45 014 159, značka správcu: S1226.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
06.05.2021, vedený pod položkou registra 216/2021, 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
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o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 12.05.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K023242
Spisová značka: 36OdK/91/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Horínek, narodený 09.04.1972, trvale bytom 906 45
Štefanov 255, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Horínek, IČO: 37 769 171, s miestom podnikania 906 45
Štefanov 255, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.04.2014, 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: Peter Horínek, narodený 09.04.1972, trvale bytom 906 45
Štefanov 255.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom kancelárie Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany,
IČO: 51 132 168, značka správcu: S422.
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.
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IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
06.05.2021, vedený pod položkou registra 221/2021, 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
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prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 12.05.2021
JUDr. Martin Smolko, sudca
K023243
Spisová značka: 26OdK/87/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ivana Malíková, narodená 18.11.1997, trvale bytom 908
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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79 Borský Svätý Jur 810, podnikajúceho pod obchodným menom Ivana Malíková, IČO: 50 734 954, s miestom
podnikania 908 79 Borský Svätý Jur 810, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 03.12.2020, 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: Ivana Malíková, narodená 18.11.1997, trvale bytom 908 79
Borský Svätý Jur 810.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Andrej Riško, so sídlom kancelárie Halenárska 13, 917 01 Trnava, IČO: 53
529 057, značka správcu: S2018.
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
06.05.2021, vedený pod položkou registra 214/2021, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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to 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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
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
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určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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 12.05.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K023244
Spisová značka: 26OdK/88/2021
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Mičo, narodený 11.01.1973, trvale bytom 920 65
Sasinkovo, 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: Roman Mičo, narodený 11.01.1973, trvale bytom 920 65
Sasinkovo.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO:
52 960 382, značka správcu: S1210.
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
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ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
06.05.2021, vedený pod položkou registra 212/2021, 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
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odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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
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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 12.05.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K023245
Spisová značka: 26K/1/2020
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Premt s.r.o., so sídlom
Skladová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 444 016, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka č. 1552/T, správcom ktorého je Mgr. Michal Černek, so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, o
návrhu veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 Michle, IČO: 649 48 242, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, sp.zn.: B 3608, podnikajúca v
Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2310/B, právne zastúpená advokátskou kanceláriou Nosko
& Partners s.r.o., so sídlom Podjavorinskej 2, 811 03 Bratislava, podanom v zmysle § 35 ods. 8 zákona č. 7/2005
Z.z., takto
rozhodol
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Súd návrh veriteľa z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 10.05.2021
Mgr. Eva Krošlák Cmerová, sudkyňa
K023246
Spisová značka: 3K/22/2016

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Anna Krátka, nar. 07.01.1977, bytom Za
Traťou 606/2, 013 04 Liptovský Mikuláš, správcom ktorého je: JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, takto
rozhodol

Majetok uvedený v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 42/2021 zo dňa
03.03.2021, pod položkou K010644 a to:
Byt so súp. č. 606, postavený na parc. č. 704/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 909 m2, podiel na spoločných
častiach, na spoločných zariadeniach, na príslušenstve 6891/437759, v katastrálnom území: Okoličné, obec:
Liptovský Mikuláš, okres: Liptovský Mikuláš, zapísané na LV č. 1114, spoluvlastnícky podiel 1, súpisová hodnota
35.000 eur
je správca povinný speňažiť týmto spôsobom: prostredníctvom využitia predkupného práva dotknutého
spoluvlastníka v súlade s § 93 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení účinnom do 28.2.2017 (ďalej len „ZKR“).
V prípade, že sa dotknuté nehnuteľnosti nepodarí speňažiť využitím predkupného práva je správca povinný speňažiť
týmto spôsobom: na dobrovoľnej dražbe, pričom organizáciou dražby je oprávnený zorganizovať sám primerane
podľa ustanovení osobitného predpisu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 11.5.2021
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K023247
Spisová značka: 2OdK/352/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Andrea Dobiašová, nar. 28.09.1975,
bytom 026 01 Dolný Kubín, korešpondenčná adresa: ZDB-M.R. Štefánika 1850/50, 026 01 Dolný Kubín, správcom
ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, značka správcu: S1218, takto
rozhodol
I.
Odvoláva z funkcie správcu Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin,
značka správcu: S1218.
II.

Ustanovuje správcu: Ing. Jana Kovačková, so sídlom kancelárie Na
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Bystričku 796/9, 036 01 Martin, IČO: 40 302 016.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi súčinnosť a odovzdať mu
správcovský spis.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Ing. Jana Kovačková, so sídlom
kancelárie Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin, IČO: 40 302 016.
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 je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, a to 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 a podpis, spisová značka konania), uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Žilina dňa 12.5.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K023248
Spisová značka: 2OdK/148/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Andrea Klimeková, nar. 05.10.1975,
bytom Hlavná 370/24, 027 32 Zuberec, podnikajúceho pod obchodným menom Andrea Klimeková, s miestom
podnikania Hlavná 370/24, 027 32 Zuberec, IČO: 45 933 235, správcom ktorého je: Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom
kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin, značka správcu: S1218, takto
rozhodol
I.
Odvoláva z funkcie správcu Ing. Mikuláš Takáč, so sídlom kancelárie Timravy 23, 036 01 Martin,
značka správcu: S1218.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom kancelárie ul.
Slobody 43, 022 01 Čadca, značka správcu: S1546, IČO: 40 760 111.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi súčinnosť a odovzdať mu
správcovský spis.
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IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Mgr. Imrich Šimulák, so sídlom
kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, značka správcu: S1546, IČO: 40 760 111.
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 je odvolaný správca oprávnený podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, a to 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 a podpis, spisová značka konania), uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).

Okresný súd Žilina dňa 12.5.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K023249
Spisová značka: 2OdS/1/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Imelda Kottnerová, nar. 26.08.1950, trvale bytom Na
Papánke 709/18, 013 01 Teplička nad Váhom, zastúpeného: JUDr. Kristína Jošthová, so sídlom kancelárie Nám.
M.R. Štefánika 1/10, 010 01 Žilina, IČO: 42 214 963, o oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom, takto
rozhodol

I.
Váhom

Dlžníkovi: Imelda Kottnerová, nar. 26.08.1950, trvale bytom Na Papánke 709/18, 013 01 Teplička nad
poskytuje ochranu pred veriteľmi.

II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie Sládkovičova 167/13, 010 01
Žilina, IČO: 42 219 663.
III.
Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy
správcu na zaplatenie preddavku.
IV.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
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V.
Správca je povinný primerane podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní bez zbytočného odkladu informovať o začatí hlavného insolvenčného
konania známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v
inom členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov.
VI.
Účastníkov konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi
ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe.
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania. Uznesenie o poskytnutí ochrany pred veriteľmi sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v obchodnom vestníku.
Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením
konania na účet správcu ani do siedmych dní od výzvy správcu, správca nesplnenie tejto povinnosti oznámi v
Obchodnom vestníku, čím sa konanie skončí.

Okresný súd Žilina dňa 11.5.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K023250
Spisová značka: 1K/6/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Betaver, s. r. o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský
Mikuláš, IČO: 43 764 029, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa prvej hlavy druhej časti
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, takto
rozhodol
Začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Betaver, s. r. o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 43 764
029.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov/.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku nastávajú tieto účinky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.
Okresný súd Žilina dňa 11.5.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K023251
Spisová značka: 1K/2/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: Oravský priemyselný podnik, s. r. o.,
skrátený názov: OPP, s. r. o., Čimhová 10, 027 12 Liesek, IČO: 35 882 018, na návrh navrhovateľa: BarCom spol. s
r.o., Michalovská 3, 040 11 Košice, IČO: 36 217 085, právne zastúpený advokátom: JUDr. Milan Slebodnik, so sídlom
Štúrova 20, 040 01 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto

rozhodol
I. Ustanovuje dlžníkovi: Oravský priemyselný podnik, s. r. o., skrátený názov: OPP, s. r. o., Čimhová 10, 027 12
Liesek, IČO: 35 882 018, predbežného správcu: JUDr. Tomáš Šufák, so sídlom kancelárie Štrková 95/21, 010 01
Žilina, IČO: 53 035 861, značka správcu: S1989.
II. Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu;
pritom je povinný vychádzať aj z hodnoty majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov,
pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť a z hodnoty pohľadávky zo zodpovednosti za
nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka. Predbežný správca je povinný vypracovávať a predkladať
súdu priebežné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, a to do 10 dní, do 20 dní a do 30
dní od ustanovenia do funkcie, pričom záverečnú správu o zistenej majetnosti, príp. nemajetnosti dlžníka je povinný
predložiť súdu do 45 dní od doručenia tohto uznesenia jeho zverejnením v Obchodnom vestníku tak, aby táto správa
mohla byť podkladom pre posúdenie dlžníkovej majetnosti alebo nemajetnosti súdom.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 11.5.2021
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K023252
Spisová značka: 10K/3/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: STAVIZOL, s.r.o., so sídlom D.
Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, IČO: 36 397 768, zastúpený: JUDr. Martin Olos, advokát, so sídlom Karola Kašjaka 1,
013 13 Rajecké Teplice, takto
rozhodol
Konkurzné konanie voči dlžníkovi: STAVIZOL, s.r.o., so sídlom D. Dlabača 775/33, 010 01 Žilina, IČO: 36 397 768,
pre nedostatok majetku zastavuje.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý veriteľ dlžníka, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne, 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 urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie 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. Odvolanie 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.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Žilina dňa 12.5.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
K023253
Spisová značka: 10OdK/30/2021
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Přibyl, nar. 07.09.1966, trvale bytom Andreja
Halašu 741/31, 026 01 Dolný Kubín, do 30.04.1996 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Přibyl M + M
EUROTRANS, s miestom podnikania Bysterecká 2065/21-33, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 14 170 621, zastúpeného:
Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Tvrdošíne,
Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, o oddlžení dlžníka konkurzom, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Přibyl, nar. 07.09.1966, trvale bytom Andreja Halašu
741/31, 026 01 Dolný Kubín.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina,
značka správcu: S1499.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 254/2017 Z. z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze na
majetok dlžníka, a to v rozsahu, v akom nebudú v konkurze uspokojené.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní.
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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
06.05.2021, vedený pod položkou registra 203/2021, 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 (§
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29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

132

Obchodný vestník 94/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

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

Okresný súd Žilina dňa 12.5.2021
JUDr. Andrea Gulčiková, sudca
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K023254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozia 1975/16, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/91/2020 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/91/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

K023255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Czirák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintavská 3141 / 10, 831 05 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1972
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/202/2020 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/202/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 1
Advisors k. s., so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590,
správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Czirák, nar. 16.02.1972, trvale bytom Šintavská 3141/10, 831 05
Bratislava - Petržalka, č. k. 27OdK/202/2020, v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo
verejného ponukového konania č. 1 na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
popis hnuteľnej rok
veci
výroby
Citroen C5

2006

Spolu súpisová hodnota

stav opotrebovanosti

VIN č.

Evidenčn
č.

Nepojazdné – pravdepodobne pokazený
VF7RC6FYC76732680 BL544PY
kľukový hriadeľ
500,00,- €

miesto kde sa vec hodnota v
nachádza
€
Petržalka

500,00

za najvyššiu ponúknutú sumu.
V prípade záujmu o zaslanie fotografií predmetného automobilu, kontaktujte prosím správcu na prostredníctvom emailu na: office@advisorsks.sk
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
zložkami.
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2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000
0011 6366 3006, VS: 272022020 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie
„zaloha Czirak“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na
ponuku sa nebude prihliadať.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne
sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku SR.
4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:
Advisors k.s.
Jarabinková 2C
821 09 Bratislava
Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 27OdK/202/2020 – záväzná

ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
·
·
·
·
·
·
·
·

meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom
fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (automobil Citroen C5)
výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi
súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:
·
·

fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ,
s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je
záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam
verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.
7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku,
ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada.
8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.
9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení
ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.
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10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť
bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo
viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa
víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne emailovým podaním na adrese office@advisorsks.sk.
Advisors k.s., správca

K023256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Janka Kubánková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ožvoldíkova 6, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1969
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2012 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Mgr. Janka Kubánková, Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Ožvoldíkova 2005/6, 84 102 Bratislava - Dúbravka, IČO/ Dátum narodenia
dlžníka/úpadcu: 10.10.1969 Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Sp. zn. správcu: 4K/2/2012 S 1433
k sp. zn.: 4K/2/2012

Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Lekáreň MARTA s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava
Právny titul: zrážka zo mzdy za 12/2020
Suma: 113,43
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 113,43 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Lekáreň MARTA s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava
Právny titul: zrážka zo mzdy za 01/2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma: 343,93
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 343,93 EUR

Peňažná pohľadávka:
Dlžník: Lekáreň MARTA s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava
Právny titul: zrážka zo mzdy za 02/2021
Suma: 336,76
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 336,76 EUR

K023257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hubka Augustín
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zohor 0, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/6/2021 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/6/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Augustín Hubka, nar. 09.11.1979, trv. byt.
Námestie Mládeže 316/4, 900 51 Zohor, občan SR, občan SR týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“),
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZKR.

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

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

JUDr. Michaela Voleková, správca

K023258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Servis 4U, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Devínska cesta 2 / 0, 841 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 718 904
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Konventná 6, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 33K/27/2020 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
33K/27/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo súpisovej zložky Typ majetku
1
Hnuteľná vec
2
Hnuteľná vec
3
Hnuteľná vec
4
Hnuteľná vec
5
Hnuteľná vec
6
Hnuteľná vec
7
Hnuteľná vec
8
Hnuteľná vec
9
Hnuteľná vec
10
Hnuteľná vec
11
Hnuteľná vec
12
Hnuteľná vec
13
Hnuteľná vec
14
Hnuteľná vec
15

Hnuteľná vec

16
17
18
19
20
21

Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec
Hnuteľná vec

Názov
stolička
stôl 150x80
stôl 80x80
svietidlá
Výpočtová technika
Umúvačka tanierov a príborov
kamerový systém
Klimatizácia GREE - komplet
Mobilná klimatizácia
Drevená lavica
paravan
Ventilátor s osvetlením
Pizza pult s chladnickou
Fritéza
Ohrievací prenosný pult statický a
mobilný
Plynová varná stolica
Nerezový regál
Režon s výdajným pultom
Ohrievač na polievky
Digestor
Mikrovlnná rúra

Počet kusov Súpisová hodnota Spoluvlastnícky podiel
123
2 460,00 €
1/1
20
1 000,00 €
1/1
23
690,00 €
1/1
56
1 400,00 €
1/1
2
100,00 €
1/1
1
1 300,00 €
1/1
1
450,00 €
1/1
1
300,00 €
1/1
1
20,00 €
1/1
4
80,00 €
1/1
4
60,00 €
1/1
2
140,00 €
1/1
1
500,00 €
1/1
2
300,00 €
1/1
1

150,00 €

1/1

1
3
1
2
1
2

100,00 €
210,00 €
100,00 €
160,00 €
550,00 €
100,00 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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Hnuteľná vec
Digitálna váha
Hnuteľná vec
Mlynček na mäso - elektrický
Hnuteľná vec
Televízor LG
Hnuteľná vec
Hudobný systém
Hnuteľná vec
Markíza s elektrickým motorom
Hnuteľná vec záhradný nábytok (10 stolov a 47 stoličiek)
Hnuteľná vec
Mixér
Hnuteľná vec
Hygienický komplet na WC
Hnuteľná vec
Starožitné zrkladlo
Hnuteľná vec
Chladnička Nordline
Hnuteľná vec
Nerezový príbor
Hnuteľná vec
Konvektomat UNOX
Hnuteľná vec
Plynový sporák FAGOR
Hnuteľná vec
Plynový gril FAGOR
Hnuteľná vec
Chladnička FKS 5000
Hnuteľná vec
Mraznička GS 5200
Hnuteľná vec
Výčaplný pult s drezom
Hnuteľná vec
Kávovar 2-pákový Rancillio
Hnuteľná vec
Fritéza FE1010T
Hnuteľná vec
Umývačka riadu
Hnuteľná vec
Mlynček na kávu

Číslo súpisovej zložky
43

Typ majetku
Peňažné prostriedky

1
3
1
1
1
1
1
4
3
2
200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Deň vydania: 18.05.2021
30,00 €
300,00 €
200,00 €
280,00 €
5 000,00 €
500,00 €
60,00 €
800,00 €
600,00 €
1 000,00 €
300,00 €
4 000,00 €
1 700,00 €
1 000,00 €
800,00 €
800,00 €
1 200,00 €
1 000,00 €
450,00 €
850,00 €
1 000,00 €

Popis
hotovosť v pokladni v sume 1.486,42 €

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Súpisová hodnota
1 486,42 €

K023259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Putík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opletalova 5747 / 60, 841 08 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/359/2020 S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/359/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marián Putík, nar.: 27.09.1964, trvale bytom
Opletalova 5747/60, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves, týmto podľa § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej ako „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie
nehnuteľného majetku, zapísaného do súpisu ako súpisová zložka č. 1. Súpis majetku bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 83/2021 dňa 03.05.2021.

PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
Spoluvlastnícky podiel 1/11 na rodinnom dome, súp. č. 5747, na parc. č. 889 CKN, zapísaný na liste vlastníctva č. 1838, k. ú. Devínska Nová
Ves, bez pozemku.
NAJNIŽŠIA PONUKA
Súpisová hodnota, t.j. 4.500,- Eur. Predmet ponukového konania nie je ocenený znaleckým posudkom.
LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
SPÔSOB UPLATNENIA PONUKY
Záväzná ponuka musí byť záujemcom doručená na adresu správcu: JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca, Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava,
najneskôr v posledný deň lehoty v zalepenej a nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: „ZÁVÄZNÁ PONUKA S1637 – NEOTVÁRAŤ“.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrh záväznej ponuky je potrebné vyhotoviť v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
- presné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, podpis; právnická osoba: názov, sídlo, IČO,
podpis štatutárneho orgánu),
- návrh kúpnej ceny v eurách,
- čestné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
- doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu (ďalej ako „záloha“). Záloha na ponúkanú kúpnu
cenu vo výške 100% musí byť pripísaná na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK08 1100 0000 0029 3500
2692, variabilný symbol: 3592020, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Do poznámky je potrebné uviesť meno a
priezvisko / obchodné meno záujemcu,
- číslo bankového účtu vo forme IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky.
KRITÉRIA PONUKOVÉHO KONANIA
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Na
ponuky podané po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti správca neprihliada.
Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec) má v zmysle § 167r ZKR so súhlasom dlžníka
právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie záväzných
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Neúspešným záujemcom budú nimi zložené zálohy na kúpne ceny vrátené bezhotovostným prevodom na bankový účet označený na tento
účel záujemcom v záväznej ponuke, najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.

V Bratislave, dňa 13.05.2021.

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca

K023260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sirrah Sue
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klincová 16637 / 37B, 821 08 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1967
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/16/2019 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/16/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, zn.
správcu S1883, týmto v súlade s § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, vo veci dlžníka Sue Sirrah, nar.
04.04.1967, bytom: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“), bola do zoznamu pohľadávok
zapísaná pohľadávka nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

Ing. Danica Šaušová

Sídlo:

Pankúchova 7, 851 04 Bratislava

IČO:

nar. 04.10.1952
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 prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 18.05.2021

23.062,31 €
1
19.04.2021
Neuplatnené
45
13.05.2021

V Bratislave, dňa 13.05.2021

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s., správca Dlžníka

K023261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koller Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5107 / 9, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1966
Obchodné meno správcu:
Insolvenčná a poradenská, k.s.
Sídlo správcu:
Dúbravská cesta 2, 841 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/77/2020 S1883
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/77/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Insolvenčná a poradenská, k. s., so sídlom kancelárie: Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, zn.
správcu S1883, týmto v súlade s § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, vo veci dlžníka Alexander Koller, trvale
bytom Dudvážska 5107/9, 821 07 Bratislava (ďalej aj ako len „Dlžník“), bola do zoznamu pohľadávok zapísaná
pohľadávka nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Sídlo:

Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava

IČO:

35724803

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:

1860,25 €
1
11.02.2021
Neuplatnené

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

Deň vydania: 18.05.2021
5/E-1
12.05.2021

V Bratislave, dňa 12.05.2021

JUDr. Zuzana Betáková Krkošková, komplementár spoločnosti Insolvenčná a poradenská, k.s., správca Dlžníka

K023262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a. s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Ružbachy 48, 065 02 Vyšné Ružbachy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 714 501
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6R/6/2013 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6R/6/2013
Druh podania:
Iné zverejnenie

OZNÁMENIE O UKONČENÍ DOZORNEJ SPRÁVY
JUDr. Stanislav Demčák, správca, Štefánikova 8, Bratislava, týmto v zmysle § 165 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že došlo k ukončeniu dozornej správy nad
dlžníkom KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., sídlo: 065 02 Vyšné Ružbachy 48, IČO: 31 714 501 po úplnom
splnení reštrukturalizačného plánu. Zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy zanikajú účinky dozornej
správy a funkcia dozorného správcu.
JUDr. Stanislav Demčák, dozorný správca

K023263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Antalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/72/2013 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/72/2013
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

UDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: Jana Antalová, nar. 09.10.1963, bytom Bajkalská 9/B, 831 04
Bratislava, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava v úradných hodinách od 8.00 hod. do 11.00 hod. a
od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na e-mailovej adrese: skpdemcak@gmail.com alebo na telefónnom čísle: 0911325118.
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K023264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Antalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/72/2013 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/72/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok do zoznamu pohľadávok:
JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: Jana Antalová, nar. 09.10.1963, tr. bytom: Bajkalská 9/B, 831 04
Bratislava oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky:
Veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s. sídlo: Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653, prihlásená celková suma:
22.715,74 EUR (por. č. 1), ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K023265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tamara Soós
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blatná ulica 380/10, 930 13 Horné Mýto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.9.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD. CA
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/124/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/124/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca konkurznej podstaty Ing. Lucia Sandtner, PhD. dlžníka: Tamara Soós, narodená 26.09.1991, trvale
bytom Blatná ulica 380/10, 930 13 Horné Mýto, oznamuje v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ZKR) nasledovné:
Správca vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, ktorý bol písomnou prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vlastného šetrenia správcu a vyhlásenia dlžníka, spísal zistený majetok do konkurznej podstaty a následne ju
v súlade s ustanoveniami ZKR speňažil.

Na základe uvedeného správca oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Trnava Uznesením č. k.
36OdK/124/2020 dňa 13. mája 2020, uverejneným v OV č. 95/2020 dňa 20.05.2020 sa končí z dôvodu, že bol
splnený rozvrh výťažku.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Senici, dňa 20.04.2021
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
správca
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K023266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vanek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátov 96, 908 49 Kátov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/69/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/69/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II. ponukové konanie na predaj majetku

JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, správca dlžníka: Peter Vanek,
narodený 11.09.1973, trvale bytom 908 49 Kátov 96, sp. zn. 26OdK/69/2020 vyhlasuje v zmysle § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

II. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 22/2021 zo dňa
03.02.2021.

Hnuteľný majetok
Súpisová
položka popis
hnuteľného značka stav VIN
majetku č.
majetku
1
osobné vozidlo
ŠKODA
TMB12M00LF3116528

EVČ

rok
výroby
SI865AG -

farba Súpisová
hodnota
100,- €

za najvyššiu ponuku, pričom

minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 1 je 50,- eur,

a za nasledovných podmienok:

1.
Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Adam Puškár –
správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie –
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26OdK/69/2020 S1705 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní od dňa zverejnenia tohto
oznamu v OV. Návrh musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise
všeobecnej podstaty a navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko pri
fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra
nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník
konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto
údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo
ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
2.
Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.
Otváranie obálok s návrhmi a cenovými ponukami a vyhodnocovanie návrhov sa uskutoční v kancelárií správcu
15. deň odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v OV o 15:00 hod. Za najvhodnejší návrh sa bude
považovať návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou cenovou ponukou.
4.
Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súpisovým položkám majetku.
5.
Ak sa záujemca dostane do omeškania s uzavretím kúpnej zmluvy resp. ju odmietne uzavrieť, má správca nárok
na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 1.000,- eur.“

_________________
JUDr. Adam Puškár
správca

K023267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Ábrahám
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Ves 2441/46, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/300/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/300/2020
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II. ponukové konanie na predaj majetku

JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, správca dlžníka: Štefan Ábrahám,
narodený 16.05.1973, trvale bytom Nová Ves 2441/46, 929 01 Dunajská Streda, podnikajúceho pod obchodným
menom Štefan Ábrahám, IČO: 43 606 725, s miestom podnikania Júliusa Lőrincza 2134/6, 929 01 Dunajská
Streda, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 26.10.2011, pod číslom konania 25OdK/300/2020 S1705
vyhlasuje v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov

II. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 164/2020 zo dňa
25.08.2020.

Hnuteľný majetok
Súpisová položka popis hnuteľného značka
stav
majetku č.
majetku
1
osobné vozidlo ŠKODA ŠKODA 120 v
LS/-/premávke
2
osobné vozidlo DAEWOO RACER TF v
19/-/premávke
3
osobné vozidlo ŠKODA 105 S/-/v
premávke
4
osobné vozidlo ŠKODA FELICIA EFF v
613/613/premávke
5
osobné vozidlo AGADOS HANDY 13 v
400 HANDY/13/premávke

VIN
2071222

EVČ

rok
výroby
DS045AZ 1999

KLATF19G1JB228066 DS686BM 1989

farba
Červená

Súpisová
hodnota
500,- €
500,- €

TMB10M00SF2997426 DS337AZ 1984

Šedá
metalíza
Fialová

TMBEFF613W7773432 DS382BR 1998

Červená

300,-€

TKXH131759ANS0071 DS341YJ 2009

Šedá

200,-€

za najvyššiu ponuku, pričom

minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 1 je 250,- eur,
minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 2 je 250,- eur,
minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 3 je 250,- eur,
minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 4 je 150,- eur,
minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 5 je 100,- eur,

a za nasledovných podmienok:

1.
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Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Adam Puškár –
správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie –
25OdK/300/2020 S1705 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní od dňa zverejnenia tohto
oznamu v OV. Návrh musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise
všeobecnej podstaty a navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko pri
fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra
nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník
konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto
údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo
ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
2.
Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.
Otváranie obálok s návrhmi a cenovými ponukami a vyhodnocovanie návrhov sa uskutoční v kancelárií správcu
15. deň odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v OV o 15:00 hod. Za najvhodnejší návrh sa bude
považovať návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou cenovou ponukou.
4.
Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súpisovým položkám majetku.
5.
Ak sa záujemca dostane do omeškania s uzavretím kúpnej zmluvy resp. ju odmietne uzavrieť, má správca nárok
na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 1.000,- eur.“

_________________
JUDr. Adam Puškár
správca

K023268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brigita Ábrahámová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kračanská cesta 5910/63, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/377/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/377/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

III. ponukové konanie na predaj majetku

JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, správca dlžníka: Brigita
Ábrahámová, nar.: 16.07.1977, Kračanská cesta 5910/63, 929 01 Dunajská Streda, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou pod IČO: 41 894 057, ku dňu: 15.10.2007, sp. zn. 25OdK/377/2020 vyhlasuje v zmysle § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

III. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 35/2021 zo dňa
22.02.2021.

Hnuteľný
majetok
Súpisová
položka
majetku č.
1

popis
značka
hnuteľného
majetku
osobné vozidlo ŠKODA
FAVORIT
LS/-/-

stav

VIN

EVČ

V
TMBAEA300P0614997
135 premávke

rok
farba
výroby

DS759AE 1992

Modrozelená
tmavá

Súpisová
hodnota
100,- €

za najvyššiu ponuku, bez uvedenia minimálnej kúpnej ceny

a za nasledovných podmienok:

1.
Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Adam Puškár –
správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie –
25OdK/377/2020 S1705 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní od dňa zverejnenia tohto
oznamu v OV. Návrh musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise
všeobecnej podstaty a navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko pri
fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra
nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch. K návrhu pripojí účastník
konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto
údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo
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ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
2.
Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.
Otváranie obálok s návrhmi a cenovými ponukami a vyhodnocovanie návrhov sa uskutoční v kancelárií správcu
15. deň odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v OV o 15:00 hod. Za najvhodnejší návrh sa bude
považovať návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou cenovou ponukou.
4.
Záujemca, ktorého návrh bude vyhodnotený ako najvýhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súpisovým položkám majetku.
5.
Ak sa záujemca dostane do omeškania s uzavretím kúpnej zmluvy resp. ju odmietne uzavrieť, má správca nárok
na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 1.000,- eur.“

_________________
JUDr. Adam Puškár
správca

K023269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Škanderová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplická 23/140, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/10/2021 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/10/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Adam Puškár správca dlžníka: : Zuzana Škanderová, nar. 28.12.1979, trvale bytom Teplická 23/140, 921
01 Piešťany, štátny občan SR podľa § 167l ods. 3 ZKR dňa 10.05.2021 zapísal do zoznamu pohľadávok prihlášku
pohľadávky č.6 veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 v
celkovej prihlásenej sume 627,59,- EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K023270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: G2M, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 530 731
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/5/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. ponukové konanie na predaj majetku
JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, správca dlžníka: G2M, s.r.o., so
sídlom Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 530 731, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 33258/T, sp. zn. 28K/5/2020 v súlade s ust. § 92 a nasl. ZKR vyhlasuje v
zmysle § 92 ods. 1 písm. d.) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
ponukové konanie na predaj nasledovných zložiek súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 221/2020 zo
dňa 16.11.2020.

I. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 221/2020 zo dňa
16.11.2020.
Hnuteľný
majetok
Súpisová
položka
majetku č.
50

51

popis
hnuteľného
majetku
osobné
vozidlo

značka

osobné
vozidlo

CITROEN
Berlingo v
VF7GJKFWC93469077 DS350CS 2007
G*KFW*/GJKFW*/GJKFWC/CU
premávke

ŠKODA
FABIA
SEBBYX01FM5

stav

COMBI

VIN

EVČ

rok
farba
výroby

6Y v
TMBHC26Y733750338 DS879BF 2003
premávke

strieborná
metalíza
svetlá
strieborná
metalíza
svetlá

Súpisová
hodnota
1.000,- €

3.000,- €

za určenia minimálnej kúpnej ceny vo výške 100,- eur za súpisovú položku majetku č. 50 a 100,-eur za súpisovú
položku majetku č. 51 za najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:

(Technický stav vozidiel, podľa správy autoservisu:
ŠKODA FABIA COMBI 6Y SEBBYX01FM5: Stav kilometrov: 370.619km, vozidlo štartuje, nutná výmena spojky,
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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bŕzd, pneumatík. Vozidlo má roztrhané sedadlo vodiča, exteriér začínajúca korózia a ďalšie poškodenia. Vozidlo
nevhodné do premávky, skôr na predaj na náhradné diely.

CITROEN Berlingo G*KFW*/GJKFW*/GJKFWC/CU: Neznámy stav km. Vozidlo nepojazdné, neštartuje,
poškodený akumulátor. Poškodený interiér – sedadlá, aj batožinový priestor. Korózia karosérie, viaceré
poškodenia na celom obvode. Vozidlo je nevyhnutné odtiahnuť, teoreticky možný predaj na náhradné diely.)

1.
Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Adam Puškár –
správca, Povodská cesta 10, 929 Dunajská Streda, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie –
28K/5/2020 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní od dňa zverejnenia tohto oznamu. Návrh
musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise všeobecnej podstaty
a navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko a fotokópiu platného
občianskeho preukazu pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch.
K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá
nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky
ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky
(návrhy).
2.
Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.
Otváranie obálok s návrhmi a cenovými ponukami a vyhodnocovanie návrhov sa uskutoční v kancelárií správcu
15. deň odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v OV o 15:00 hod. Za najvhodnejší návrh sa bude
považovať návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou cenovou ponukou.
4.
Záujemca, ktorého návrh bude označený ako najvhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súpisovým položkám majetku.
5.
Ak sa záujemca dostane do omeškania s uzavretím zmluvy resp. ju odmietne uzavrieť, má správca nárok na
zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 1.000,- eur.“

JUDr. Adam Puškár
správca

K023271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: G2M, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 530 731
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. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/5/2020 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/5/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

I. ponukové konanie na predaj majetku
JUDr. Adam Puškár – správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, správca dlžníka: G2M, s.r.o., so
sídlom Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47 530 731, zapísaného v Obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 33258/T, sp. zn. 28K/5/2020 v súlade s ust. § 92 a nasl. ZKR vyhlasuje v
zmysle § 92 ods. 1 písm. d.) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
ponukové konanie na predaj nasledovných zložiek súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 188/2020 zo
dňa 30.09.2020.
I. kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 188/2020 zo dňa
30.09.2020.
Iná
majetková
hodnota
Súpisová
položka
popis
Mena
majetku č.
Peňažná pohľadávka – dlžník Air Sky Slovakia s. r. o., IČO: 46569901, Tichá ulica 589/8,929 01
7
EUR
Veľké Dvorníky
Peňažná pohľadávka – dlžník Aréna pub DS, s.r.o., IČO: 51043823, Hlavná 36, 929 01
8
EUR
Dunajská Streda
Peňažná pohľadávka – dlžník Aréna pub DS, s.r.o., IČO: 51043823, Hlavná 36, 929 01
9
EUR
Dunajská Streda
Peňažná pohľadávka – dlžník Aréna pub DS, s.r.o., IČO: 51043823, Hlavná 36, 929 01
10
EUR
Dunajská Streda
Peňažná pohľadávka – dlžník Aréna pub DS, s.r.o., IČO: 51043823, Hlavná 36, 929 01
11
EUR
Dunajská Streda
Peňažná pohľadávka – dlžník Aréna pub DS, s.r.o., IČO: 51043823, Hlavná 36, 929 01
12
EUR
Dunajská Streda
Peňažná pohľadávka – dlžník Aréna pub DS, s.r.o., IČO: 51043823, Hlavná 36, 929 01
13
EUR
Dunajská Streda
Peňažná pohľadávka – dlžník Aréna pub DS, s.r.o., IČO: 51043823, Hlavná 36, 929 01
14
EUR
Dunajská Streda
Peňažná pohľadávka – dlžník DAMAX vzdelávacie centrum, s.r.o., IČO: 44721579, Záhradnícka
16
EUR
51, 821 07 Bratislava
Peňažná pohľadávka – dlžník DEICHMANN-Logistik SK, s.r.o., IČO: 36821667, ulica
17
EUR
Logistického parku 1,929 01 Dunajská Streda
Peňažná pohľadávka – dlžník Fentech s.r.o., IČO: 46165355, Mliečany 82, 929 01 Dunajská
18
EUR
Streda
19
Peňažná pohľadávka – dlžník Hansman s.r.o., IČO: 44928491, Obchodná 39, 811 06 Bratislava EUR
Peňažná pohľadávka – dlžník KASTIL PICTU RES, s.r.o., IČO: 45545081, J.Mazúra 4453/30,
20
EUR
036 01 Martin
21
Peňažná pohľadávka – dlžník Kofola a.s., IČO: 36319198,1, 013 15 Rajecká Lesná
EUR
Peňažná pohľadávka – dlžník Kovoflex, spol. s r.o., IČO: 34120556, Ulica Gyulu Szabóa
22
EUR
1123/25, 929 01 Dunajská Streda
Peňažná pohľadávka – dlžník MGDS, a.s., IČO: 34109358, Hlavná 677, 929 01 Dunajská
23
EUR
Streda
Peňažná pohľadávka – dlžník SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o., IČO: 36250783, Viedenská
24
EUR
cesta 1, 929 01 Dunajská Streda
Peňažná pohľadávka – dlžník SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o., IČO: 36250783, Viedenská
25
EUR
cesta 1, 929 01 Dunajská Streda

26
28

Súpisová
hodnota
193,31,-€
639,84,-€
153,46,-€
383,00,-€
179,00,-€
66,08,-€
699,50,-€
212,00,-€
56,00,-€
66,02,-€
94,46,-€
12,70,-€
480,00,-€
125,40,-€
57,00,-€
23.383,90,-€
611,16,-€
253,86,-€

Peňažná pohľadávka – dlžník Silvia Chrienová, IČO: 43272592, Bernolákova 54,974 05 Banská
EUR 72,00,-€
Bystrica
Peňažná pohľadávka – dlžník Andreas Neso, Am Münster 2,83435 Bad Reichenhall, Nemecká
EUR 295,00,-€
spolková republika
Peňažná pohľadávka – dlžník Corporate Travel Management (Czech Republic) s.r.o.,

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

153

Obchodný vestník 94/2021
31
32
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Peňažná pohľadávka – dlžník Corporate Travel Management (Czech Republic) s.r.o.,
EUR
IČO:03266362, Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha
Peňažná pohľadávka – dlžník Dušan Čelúska, 251, 906 02 Dojč
EUR
Peňažná pohľadávka – dlžník Kik Textilien Non-Food GmbH, Siemensstrage 21,59199 Bönen,
EUR
Nemecká spolková republika
Peňažná pohľadávka – dlžník Kik Textilien Non-Food GmbH, Siemensstrage 21,59199 Bönen,
EUR
Nemecká spolková republika
Peňažná pohľadávka – dlžník Kik Textilien Non-Food GmbH, Siemensstrage 21,59199 Bönen,
EUR
Nemecká spolková republika
Peňažná pohľadávka – dlžník Eva Malinová, Újezdec 118, 687 41, Česká republika
EUR
Peňažná pohľadávka – dlžník MOTIVATION s.r.o., IČO: 50152084, Narcisová 1942/30,927 01
EUR
Šaľa
Peňažná pohľadávka – dlžník Rada základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov
EUR
školstva a vedy na Slovensku v Dunajskej Strede
Peňažná pohľadávka – dlžník RCS MediaGroup S.p.A., Via Angelo Rizzoli, 8,20132 Miláno,
EUR
Talianska republika
Peňažná pohľadávka – dlžník Jiří Režnar, Boženy Němcové 2400/94 746 01 Opava, Česká
EUR
republika
Peňažná pohľadávka – dlžník SILON s.r.o., IČO: 27157245, Průmyslová 451, 391 02 Planá nad
EUR
Lužnici Česká republika
Peňažná pohľadávka – dlžník TOOL POINT s.r.o., IČO: 04568834, Voroněžská 172/24,
EUR
Vršovice, 101 00 Praha 10, Česká republika
Peňažná pohľadávka – dlžník Veronika Péderová, Malá 545/3, 931 01 Šamorín
EUR
Peňažná pohľadávka – dlžník XLMX obchodní s.r.o., IČO: 62497286, Nárožní 1390/4,15800
EUR
Praha 5 - Stodůlky, Česká republika
Peňažná pohľadávka – dlžník XXXLutz KG, Römerstraíle 39,4600 Wels, Rakúska republika
EUR

66,00,-€
102,90,-€
46,00,-€
46,00,-€
368,00,-€
149,00,-€
265,96,-€
50,00,-€
191,74,-€
440,00,-€
198,00,-€
980,00,-€
111,00,-€
132,00,-€
66,00,-€

za určenia minimálnej kúpnej ceny vo výške 50% súpisovej hodnoty za súpisovú položku majetku č. č. 7 až č. 14,
č. 16 až č. 26, č. 28, č. 31, č. 32, č. 35 až č. 47 za najvyššiu ponuku a za nasledovných podmienok:

1.
Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Adam Puškár –
správca, Povodská cesta 10, 929 01 Dunajská Streda, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie –
28K/5/2020 – NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní od dňa zverejnenia tohto oznamu. Návrh
musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise všeobecnej podstaty
a navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko a fotokópiu platného
občianskeho preukazu pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch.
K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Na ponuku, ktorá
nebude obsahovať tieto údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky
ponukového konania a právo ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky
(návrhy).
2.
Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.
Otváranie obálok s návrhmi a cenovými ponukami a vyhodnocovanie návrhov sa uskutoční v kancelárií správcu
15. deň odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v OV o 15:00 hod. Za najvhodnejší návrh sa bude
považovať návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou cenovou ponukou.
4.
Záujemca, ktorého návrh bude označený ako najvhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávok k súpisovým položkám majetku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5.
Ak sa záujemca dostane do omeškania s uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávok resp. ju odmietne uzavrieť,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 1.000,- eur.“

JUDr. Adam Puškár
správca

K023272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matula Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Brod 343, 925 08 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/53/2020 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/53/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku z konkurznej podstaty.
V konkurznej veci dlžníka: Ľubomír Matula, nar. 30.04.1968, trvale bytom 925 08 Čierny Brod 343,
podnikajúceho pod obchodným menom Ľubomír Matula – elektro-servis, IČO: 34 648 836, s miestom
podnikania 925 08 Čierny Brod 343 (ďalej len „dlžník“) vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn.
26OdK/53/2020, správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii po odpočítaní nákladov konkurzu vykonal konečný rozvrh výťažku z konkurznej podstaty
nasledovne:
Celková suma prihlásených a zistených pohľadávok:

10.316,27 EUR.

Súpis majetku úpadcu celkom:

513,00 EUR.

Odpočítateľné náklady konkurzu: pohľadávky proti podstate a odmena správcu 225,82 EUR.
Výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty určený na rozvrh:

Poradové
číslo

1

2

Prihlásené
pohľadávky
Názov veriteľa (v EUR)
Sociálna
poisťovňa
so
sídlom
v
Bratislave, IČO:
30807484
6100,35
Všeobecná
zdravotná
poisťovňa, a.s.,
IČO: 35937874 4215,92

287,18 EUR.

Všeob.
podstata
pohľ.
Celkom

Podiel na celkovej sume Suma
zistených
výťažku pre
pohľadávok
(v jednotl.
%)
veriteľov
Poukáz.
celkom
veriteľovi dňa

6100,35

6100,35

59,13

169,81

4215,92

4215,92

40,867

117,37

Zistené
pohľadávky
(v EUR)

13.5.2021

12.5.2021

V zmysle ust. § 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.“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca po splnení rozvrhu výťažku oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
V Piešťanoch 13.05.2021
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka Ľubomíra Matulu

K023273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bereznai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 312/4, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1957
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/39/2009 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
31K/39/2009
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: lesný pozemok; Výmera: 3405 m²; Štát: Slovenská
republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 965/2; Spoluvlastnícky
podiel: 500/510400, Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; Výmera: 58 m²; Štát:
Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 1006/3;
Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: ostatná plocha; Výmera: 1035 m²; Štát: Slovenská
republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 1049/3;
Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; Výmera: 635 m²; Štát:
Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 2524/2;
Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: lesný pozemok; Výmera: 232 m²; Štát: Slovenská
republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 1191/101;
Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera: 303 m²; Štát: Slovenská
republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3734/101;
Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera: 199 m²;
Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo:
3734/201; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera: 214 m²; Štát: Slovenská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3734/301;
Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera: 856 m²; Štát: Slovenská
republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3734/401;
Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera: 1200 m²; Štát: Slovenská
republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3741/5;
Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera: 434 m²; Štát: Slovenská
republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3897/2;
Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera: 82 m²; Štát: Slovenská
republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Opatovský Sokolec; List vlastníctva č.: 1943; Parcelné číslo: 3739/1;
Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera: 1118152 m²; Štát:
Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Opatovský Sokolec; List vlastníctva č.: 1943; Parcelné
číslo: 3897; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;

K023274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bereznai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 312/24, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1957
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/39/2009 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
31K/39/2009
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2010 zo dňa 22.04.2010: Podstata: všeobecná; Druh
súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; Výmera: 127 m²; Štát:
Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Opatovský Sokolec; List vlastníctva č.: 790; Parcelné číslo:
14/1; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400, Súpisová hodnota: 10,00 EUR; Opravené znenie: Podstata: všeobecná;
Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie; Výmera: 127 m²; Štát:
Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Opatovský Sokolec; List vlastníctva č.: 790; Parcelné číslo:
14/4; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400, Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2010 zo dňa 22.04.2010: Podstata: všeobecná, Druh
pozemku: Vodná plocha; Výmera: 9377 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie:
Opatovský Sokolec; List vlastníctva č.: 790; Parcelné číslo: 3902; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400, Súpisová
hodnota: 10,00 EUR; Opravené znenie: Podstata: všeobecná; Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh
pozemku: vodná plocha; Výmera: 1514 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie:
Opatovský Sokolec; List vlastníctva č.: 790; Parcelné číslo: 3902/1; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400;
Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2010 zo dňa 22.04.2010: Podstata: všeobecná, Druh
pozemku: Lesný pozemok; Výmera: 336 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 1191/1; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00
EUR; Opravené znenie: Podstata: všeobecná; Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku: lesný
pozemok; Výmera: 104 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.:
1675; Parcelné číslo: 1191/1; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400, Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2010 zo dňa 22.04.2010: Podstata: všeobecná, Druh
pozemku: Trvalý trávny porast; Výmera: 117510 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie:
Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3730/2; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota:
10,00 EUR; Opravené znenie: Podstata: všeobecná; Druh súpisovej zložky majetku: Pozemok; Druh pozemku:
trvalý trávny porast; Výmera: 116420 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List
vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3730/2; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2010 zo dňa 22.04.2010: Podstata: všeobecná; druh
pozemku: Trvalý trávny porast; Výmera: 2183 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie:
Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3734/1; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400, Súpisová hodnota:
10,00 EUR; Opravené znenie: Podstata: všeobecná; Druh súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh pozemku:
trvalý trávny porast; Výmera: 611 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List
vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3734/1 Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2010 zo dňa 22.04.2010: Podstata: všeobecná;; Druh
pozemku: Trvalý trávny porast; Výmera: 2414 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie:
Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3739/1, Spoluvlastnícky podiel: 500/510400, Súpisová hodnota:
10,00 EUR; Opravené znenie: Podstata: všeobecná; Druh súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh pozemku:
trvalý trávny porast; Výmera: 2332 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List
vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3739/1; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2010 zo dňa 22.04.2010: Podstata: všeobecná;
pozemok; Druh pozemku: Vodná plocha; Výmera: 28575 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne
územie: Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3741/1; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400, Súpisová
hodnota: 10,00 EUR; Opravené znenie: Podstata: všeobecná; Druh súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh
pozemku: vodná plocha; Výmera: 15423 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč;
List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3741/1; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00
EUR;
Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2010 zo dňa 22.04.2010: Podstata: všeobecná; Druh
pozemku: Vodná plocha; Výmera: 3402 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč;
List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3741/3; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400, Súpisová hodnota: 10,00
EUR; Opravené znenie: Podstata: všeobecná; Druh súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh pozemku: vodná
plocha; Výmera: 1402 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.:
1675; Parcelné číslo: 3741/3; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2010 zo dňa 22.04.2010: Podstata: všeobecná; Druh
pozemku: Trvalý trávny porast; Výmera: 2165326 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie:
Okoč; List vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3897, Spoluvlastnícky podiel: 500/510400, Súpisová hodnota:
10,00 EUR; Opravené znenie: Podstata: všeobecná; Druh súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh pozemku:
trvalý trávny porast; Výmera: 1046740 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List
vlastníctva č.: 1675; Parcelné číslo: 3897/1; Spoluvlastnícky podiel: 500/510400; Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2010 zo dňa 22.04.2010: Podstata: všeobecná; Druh
pozemku: Orná pôda; Výmera: 3611 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List
vlastníctva č.: 2251; Parcelné číslo: 1786; Spoluvlastnícky podiel: 1/12, Súpisová hodnota: 10,00 EUR; Opravené
znenie: Podstata: všeobecná; Druh súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh pozemku: orná pôda; Výmera: 551
m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.: 2305; Parcelné číslo:
1786; Spoluvlastnícky podiel: 1/12;
Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 76/2010 zo dňa 22.04.2010: Podstata: všeobecná; Druh
pozemku: Orná pôda; Výmera: 3701m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List
vlastníctva č.: 2251; Parcelné číslo: 1787; Spoluvlastnícky podiel: 1/12; Súpisová hodnota: 10,00 EUR; Opravené
znenie: Podstata: všeobecná; Druh súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh pozemku: orná pôda; Výmera: 539
m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Okoč; Katastrálne územie: Okoč; List vlastníctva č.: 2305; Parcelné číslo:
1787; Spoluvlastnícky podiel: 1/12, Súpisová hodnota: 10,00 EUR;
Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 110/2012 z 08.06.2012: Podstata: všeobecná; Druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria; Výmera: 11 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Dunajská Streda,
Katastrálne územie: Dunajská Streda, List vlastníctva č.: 5066, Parcelné číslo: 2542/5; Spoluvlastnícky podiel:;
Opravené znenie: Podstata: všeobecná; Druh súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria; Výmera: 11 m²; Štát: Slovenská republika; Obec: Dunajská Streda, Katastrálne územie:
Dunajská Streda, List vlastníctva č.: 5066, Parcelné číslo: 2542/5; Spoluvlastnícky podiel: 1/2; Súpisová hodnota:
325,00 EUR;
Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 110/2012 z 08.06.2012: Podstata: všeobecná; Druh
súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; Výmera: 150 m²; Štát:
Slovenská republika; Obec: Dunajská Streda, Katastrálne územie: Dunajská Streda, List vlastníctva č.: 62;
Parcelné číslo: 2540/2 Spoluvlastnícky podiel: ; Opravené znenie: Podstata: všeobecná; Druh súpisovej zložky
majetku: pozemok; Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; Výmera: 150 m²; Štát: Slovenská republika;
Obec: Dunajská Streda, Katastrálne územie: Dunajská Streda, List vlastníctva č.: 62; Parcelné číslo: 2540/2;
Spoluvlastnícky podiel: 1/2; Súpisová hodnota: 18.750,00 EUR;
Oprava znenia súpisovej zložky majetku:
Pôvodné znenie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 110/2012 z 08.06.2012: Podstata: všeobecná; Druh
súpisovej zložky majetku: pozemok; Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; Výmera: 58 m²; Štát:
Slovenská republika; Obec: Dunajská Streda, Katastrálne územie: Dunajská Streda, List vlastníctva č.: 62;
Parcelné číslo: 2540/3; Spoluvlastnícky podiel: ; Opravené znenie: Podstata: všeobecná; Druh súpisovej zložky
majetku: pozemok; Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; Výmera: 58 m²; Štát: Slovenská republika;
Obec: Dunajská Streda, Katastrálne územie: Dunajská Streda, List vlastníctva č.: 62; Parcelné číslo: 2540/3;
Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Súpisová hodnota: 4.350,00 EUR;

K023275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Vyskoč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radošovce 136, 919 30 Radošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/275/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/275/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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konkurzu

Oznámenie o dražbe
02/2021

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 15.8.2019, sp. zn. 36OdK/275/2019, bol na majetok dlžníka:
Branislav Vyskoč, narodený 14.10.1976, trvale bytom 919 30 Radošovce 136 (ďalej len „Dlžník“) vyhlásený
konkurz a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Miroslav Michalička, Halenárska 18, 917
01 Trnava. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 22.08.2019 v Obchodnom vestníku SR číslo 162/2019. Podľa §
167n ods. 1 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, správca vyhlasuje 1. kolo dražby majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty Dlžníka za týchto podmienok:

1. Navrhovateľ dražby a dražobník:

JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Halenárska 18, 917 01 Trnava, zapísaný v zozname správcov
MS SR pod číslom S1398 ako správca dlžníka Branislav Vyskoč, narodený 14.10.1976, trvale bytom 919 30
Radošovce 136.

2. Miesto otvorenia dražby: Notársky úrad - JUDr. Peter Opatovský
M. Sch. Trnavského 6, Trnava aukčná sieň v pivničných priestoroch
budovy Notárskeho úradu
Dátum otvorenia dražby:

24.06.2021

Čas otvorenia dražby:

09:00 hod.

Opakovanie dražby:

prvé kolo dražby

3. Predmet dražby:

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Piešťany, obec Chtelnica, zapísané na liste vlastníctva číslo 39 vedenom
Okresným úradom Piešťany katastrálny odbor pre katastrálne územie Chtelnica:
Pozemky
Parcelné číslo
271/1
271/2

Druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie

Výmera /m2/
290
293

Podiel
1/1
1/1

Register
C
C

Stavba
Súpisné číslo

Popis stavby
rozostav. polyfunkčný dom

Na parcele
271/1

Podiel
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4. Opis a stav predmetu dražby:
Pretože uličná časť objektu už bola daná do predčasného užívania a dvorná časť objektu je rozostavaná a každá
časť má rozdielne konštrukčné riešenie a vybavenie, opísaná je každá časť samostatne.

4.1 rozostavaný Polyfunkčný dom - obytná a prevádzková časť
Objekt je situovaný v centre obce Chtelnica, v pôvodnej zástavbe prevažne rodinných domov. Prístupný je z
Námestia 1. mája, odkiaľ je napojený na verejný rozvod všetkých sietí. Objekt je postavený v uličnej radovej
zástavbe, je prízemný s obytným podkrovím a čiastočne podpivničený, zastrešený sedlovou strechou s využitím
podkrovia na obytné účely. V zmysle povolenia o predčasnom užívaní stavby vydaného v roku 2007 je prízemie
určené na vedenie prevádzky, podkrovie na obytné účely. Vo dvore domu je postavená veľká podzemná pivnica a
za ňou bazén- pretože majú odlišné konštrukčné vyhotovenie a odlišné vnútorné vybavenie, ohodnotené budú
samostatne.
Dispozičné riešenie:
Podzemné podlažie je vybudované pod časťou zastavanej plochy stavby, nachádza v ňom jeden sklad a
schodisko. Podlažie je prístupné z uličnej- juhozápadnej strany samostatným vchodom a je komunikačne
prepojené s podzemnou pivnicou ktorá sa nachádza vo dvore.
Na 1.NP sa nachádza prevádzka kaviarne ( pôvodne daná do užívania ako predajňa mäsa a mäsových
výrobkov). Vchod je z ulice- z juhozápadnej strany stavby a z chodby za barom je ešte výstup do dvora.
Pozostáva z kaviarenskej časti s barom, skladu, šatne pre zamestnancov so sociálnym zariadením, sociálneho
zariadenia pre zákazníkov samostatne pre mužov a ženy. Z ulice- z juhozápadnej strany stavby je vybudovaný
samostatný vchod do podkrovia, kde je obytná časť domu. V severovýchodnom rohu stavby je ešte jedno
vretenové schodisko, ktoré slúži pre obytnú časť domu ako východ do dvora a na terasu. V juhozápadnom rohu
stavby je jej súčasťou garáž pre jedno motorové vozidlo- vjazd je z ulice- z juhozápadnej strany a má vybudovaný
aj výjazd do dvora.
V podkrovnom podlaží sa nachádza obytná časť domu. Obsahuje centrálnu chodbu, tri nočné obytné miestnosti,
jednu dennú obytnú miestnosť funkčne spojenú s kuchyňou a jedálňou, komoru, kotolňu s WC, kúpeľňu a jedna
nočná obytná miestnosť má ešte šatník. V severovýchodnom rohu stavby je vretenové schodisko, ktoré slúži ako
východ do dvora a na terasu.
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
Dom je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou, osadený v priemernej hĺbke
1,00~2,00 m so zvislou hydroizoláciou. Podmurovka je do výšky 1,00 m murovaná, obložená betónovým
obkladom, z dvornej strany nevyhotovená. Obvodové a nosné murivo je na všetkých murované z tehloblokov hr.
0,375 m so zateplením fasádnym kontaktným zateplovacím systémom hr.0,10 m na báze polystyrénu. Stropy nad
podlažiami sú monolitické s rovným podhľadom. Vnútorné deliace priečky sú murované tehlové, vnútorné omietky
sú štukové. Krov je drevený tesársky spracovaný typu hambálok. Krytina na krove betónová Bramac, klampiarske
konštrukcie strechy z farbeného plechu úplné, parapety sú z hliníkového plechu. Fasáda je na báze umelých látok
na 4 stranách objektu. Vnútorné dvere plné alebo zasklené, na 1.NP do oceľových zárubní, v podkroví do
drevených zárubní, v podzemnom podlaží sa nenachádzajú. Okná sú plastové s izolačným sklom. Schody v 1.PP
sú monolitické bez povrchovej úpravy, na 1.NP do obytnej časti z uličnej strany obložené drevom, vretenové
schodisko má oceľovú konštrukciu a stupne sú obložené keramickou dlažbou.
Podlahy v podzemnom podlaží sú do 1/2 podlahovej plochy vyhotovené z cementového poteru, ostatná časť má
ešte viditeľnú vodorovnú hydroizoláciu. Podlahy na 1.NP sú vo všetkých miestnostiach z keramickej dlažby.
Podlahy v podkroví sú v obytných miestnostiach z veľkoplošných parkiet, v obývačke, na chodbe, kotolni, kúpeľni
a v komore z keramických dlažieb. Keramické obklady sa v podzemnom podlaží nevyskytujú. Na 1.NP sa
vyskytujú v sociálnych zariadeniach priemerne do výšky 1,60 m, vo WC pre zamestnancov keramický obklad nie
je vyhotovený. V podkroví sú keramické obklady v kúpeľni po strop, v kotolni s WC do výšky 1,50 m a v kuchyni
za linkou.
Vráta do garáže z uličnej juhozápadnej strany sú segmentové na motorický pohon a diaľkové ovládanie, zo
severovýchodnej strany od dvora drevené otváravé.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vykurovanie domu je ústredné iba v nadzemných podlažiach, radiátory sú plechové panelové. Zdrojom tepla pre
1.NP je kotol na tuhé palivo umiestnený vo veľkoplošnej pivnici 1.PP, teplá úžitková voda sa pripravuje iba lokálne
pre bar ( sociálne zariadenia nemajú rozvod TÚV). Vykurovanie podkrovia je ústredné teplovodné, zdrojom tepla
je plynový kotol s integrovaným zásobníkom na teplú úžitkovú vodu, umiestnený je v kotolni s WC.
Elektroinštalácia je v nadzemných podlažiach svetelná, v podzemnom podlaží aj motorická istená automatickými
ističmi. Rozvod vody je z plastových pokovovaných rúr teplej aj studenej z centrálneho zdroja, kanalizácia do
verejnej siete je z plastového potrubia.
Vnútorné vybavenie:
Podzemné podlažie: je bez vybavenia.
Vnútorné vybavenie 1.NP: 3x WC, 3x keramické umývadlo, barový drez, vodovodná drezová batéria.
Vnútorné vybavenie podkrovia: v kotolni je 1x samostatné WC s umývadlom, v kúpeľni je 1x rohová vaňa, 1x
samostatná sprcha, 1x keramické umývadlo, batérie sú jednopákové, v sprche je hydromasážny panel. V kuchyni
je linka na báze dreva rozv.dl. 9,20 m s pôdorysného tvaru písmena J, vybavená nerezovým drezom s
odkladacou plochou, s potravinovou skriňou, plynovou varnou doskou, zabudovanou elektrickou rúrou,
podskrinkovým odsávačom pár, batéria je jednopáková, podlaha je z keramickej dlažby. Z dennej obytnej
miestnosti je prístupný balkón orientovaný do ulice na juhozápad.
V podkrovnom podlaží je anténny rozvod vedený pod omietkou.
Vek, životnosť, poruchy a opotrebenie:
Nadzemné podlažia stavby sa začali užívať na základe časovo obmedzeného povolenia na predčasné užívanie
stavby ( okrem garáže a podzemného podlažia) v roku 2007. Časové obdobie platnosti sa v povolení ale
neudáva. Predpokladaná životnosť stavby je 100 rokov. Stavba nemala k dátumu ohodnotenia žiadne poruchy ani
deformácie statického charakteru, opotrebenie bude vypočítané lineárnou metódou, pretože dôvody na iné
metódy nie sú. Údržba stavby je primeraná.

4.2 rozostavaný Polyfunkčný dom - podzemná pivnica
Stavba sa nachádza vo dvore domu na parc.č. 271/1. Ide o veľkú podzemnú pivnicu presvetlenú z juhovýchodnej
strany. Komunikačne je napojená na podzemné podlažie rodinného domu, v severovýchodnej strane je výstup
schodiskom na strechu. K pivnici je zo severovýchodnej strany pristavaný ešte zakrytý bazén, ktorý bude
ohodnotený samostatne. Stavba bola povolená Rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č.j. 12/2003-Mi zo
dňa 09.06.2003, zatiaľ nebola daná do trvalého užívania kolaudačným rozhodnutím a k dátumu miestneho
šetrenia ani nebola dokončená. Stavba mala byť dokončená do 31.12.2005, preto je potrebné požiadať o
predĺženie platnosti stavebného povolenia.
Dispozičné riešenie:
Stavba je čiastočne zasunutá pod pôdorys rodinného domu. V podzemnom podlaží sa nachádza iba jeden
otvorený priestor, na severovýchodnej strane ktorého je schodisko pre výstup na strechu pivnice ( zrejme mala
slúžiť ako terasa).
Konštrukčné a materiálové vyhotovenie:
Objekt je založený na betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou ( vodorovná hydroizolácia je
vyhotovená iba pod obvodovými stenami), osadený v priemernej hĺbke 1,00~2,00 m so zvislou hydroizoláciou.
Podkladný betón chýba na 45% výmery podlažia. Podmurovka je do výšky 1,00 m murovaná, bez povrchovej
úpravy. Obvodové murivo je vyhotovené tak, že z interiérovej strany sú murované steny z už použitých starých
plných pálených tehál hr. 0,15 m, z exteriérovej strany je murovaná prímurovnka a nad terénom je biela
pieskocementová tehla hr. 0,15 m a priestor medzi nimi je zabetónovaný. Nosnú konštrukciu dopĺňa jeden rad
železobetónových stĺpov kruhového pôdorysu v modulovej osnove 4,50 m, nad ktorými sú v priečnom smere
železobetónové preklady, ktoré podopierajú strop. Svetlá výška podlažia je 2,68 m. Strop je filigránový s
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dodatočným zabetónovaním ( je to železobetónová prefabrikovaná membrána hr. 0,05 m, ktorá sa položila na
preklady, dodatočne vystužila a zabetónovala nosnou vrstvou- výhodou takéhoto riešenia je iba to, že na strop nie
je potrebné vyhotoviť plné debnenie). Na neho je položená vodorovná izolácia strechy ( z interiérovej strany
stropu nie sú vidieť vlhkostné mapy preto predpokladám, že izolácia bola vyhotovená). Rozvod elektroinštalácie je
iba provizórny vedený na povrchu stien. V juhozápadnom rohu podlažia je kotol na tuhé palivo, ktorým sa
vykuruje prevádzková časť stavby na 1.NP. Okná sú z juhovýchodnej strany stavby vyhotovené iba ako
presvetľovacie otvory, sú plastové s izolačným sklom, parapety nie sú vyhotovené, ani oplechovanie strechy.
Objekt nemá vyhotovené vnútorné omietky ani nášlapné vrstvy podláh. Na severovýchodnom okraji stavby je
monolitické schodisko, bez nášlapnej vrstvy podláh.
Vnútorné vybavenie: žiadne.
Vek, životnosť, poruchy a opotrebenie:
Stavba sa začala realizovať na základ Rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením v roku 2003, do užívania
zatiaľ nebola daná. Predpokladaná životnosť je vzhľadom na monolitickú tyčovú konštrukciu 100 rokov. Stavba
nemala k dátumu ohodnotenia poruchy ani deformácie statického charakteru, lokálne sa na stavbe ale vyskytujú
vlhkostné mapy, pretože hydroizolácia nie je dokončená. Opotrebenie bude vypočítané lineárnou metódou,
pretože dôvody na iné metódy nie sú. Údržba stavby je zanedbaná.

4.3 Príslušenstvo
4.3.1 podiel 1/2 na plotoch vo dvore na parc.č. 271/1 a 272/2
Základy sú betónové. Pohľadovú výplň dvoria zvislé dosky upevnené na roznášací kovový rošt. Výška 2,10 m,
predpokladaný začiatok užívania od roku 2007. Predpokladaná životnosť vzhľadom na materiálové vyhotovenie je
40 rokov
4.3.2 vodovodná prípojka na parc.č. 297/1
Všetky prípojky sú vybudované na pozemku parc.č. 297/1, ktorý je evidovaný na LV 1719, vo vlastníctve Obce
Chtelnica. Prípojka vody je zemná z rPE potrubia DN 25 napojená na verejný rozvod vody z príjazdovej cesty. V
mieste napojenia na verejný rozvod je zemná súprava, vodomer sa nachádza sa schodisku do 1.PP.
Predpokladaná životnosť je 40 rokov.
4.3.3 kanalizačná prípojka na parc.č. 297/1
Prípojka kanalizácie z plastového potrubia DN 160 napojená na verejný zberač na Námestí 1. mája.
Predpokladaná životnosť je 40 rokov. Prípojka je vybudovaná na pozemku parc.č. 297/1, ktorý je evidovaný na LV
1719, vo vlastníctve Obce Chtelnica.
4.3.4 plynová prípojka na parc.č. 297/1
Prípojka je vybudovaná na pozemku parc.č. 297/1, ktorý je evidovaný na LV 1719, vo vlastníctve Obce Chtelnica.
Prípojka je zemná, vyhotovená z plastového potrubia. Plynomer sa nachádza na uličnej hranici pozemku v
skrinke. Predpokladaná životnosť je 40 rokov. Prípojka je vybudovaná na pozemku parc.č. 297/1, ktorý je
evidovaný na LV 1719, vo vlastníctve Obce Chtelnica.
4.3.5 elektrická prípojka na parc.č. 297/1
Prípojka je zemná, vyhotovená jedným vodičom CYKY 4Bx10. Elektromer sa nachádza na uličnej hranici
pozemku v skrinke. Predpokladaná životnosť je 40 rokov. Prípojka je vybudovaná na pozemku parc.č. 297/1, ktorý
je evidovaný na LV 1719, vo vlastníctve Obce Chtelnica. Prípojka je vybudovaná na pozemku parc.č. 297/1, ktorý
je evidovaný na LV 1719, vo vlastníctve Obce Chtelnica.
4.3.6 prekrytie terasy na parc.č. 271/1
Nosnú konštrukciu tvorí jednoduchý drevený skelet s čiastočnou výplňou stien. Strecha je pultová, krytina
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betónová, oplechovanie farbeným plechom. Na terase je murovaná pec na tuhé palivo. Podlaha je z keramickej
dlažby. Predpokladaná životnosť je vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie 40 rokov.
4.3.7 bazén na parc.č. 271/2
Bazén je konštrukčne vyhotovený ako murovaná konštrukcia opatrená laminátovou výplňou. Predpokladaná
životnosť je 30 rokov.
4.3.8 zastrešenie bazéna na parc.č. 271/2
4.3.9 oporné múry okolo bazéna na parc.č. 271/2
Múry okolo bazéna sú vyhotovené z betónových DT tvárnic s výstužou a betónovou zálievkou, bez povrchovej
úpravy. Predpokladaná životnosť je 50 rokov.
4.3.10 vonkajšie schody na parc.č. 271/2
Schody pre výstup na strechu pivnice a do chodby prevádzkovej časti. Vyhotovené z betónu na doske, povrch je
hrubý betónový. Predpokladaná životnosť je 50 rokov.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby (tak ako sú uvedené na príslušnom liste vlastníctva):

a. Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s. Bratislava, IČO 00 151 653 na poz. parc.č. 271/1 a
271/2 a rozostavaný polyfunkčný dom na parcele číslo 271/1 k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V
2010/2009, účinný 5.11.2009 - VZ 185/2009,
Výška zabezpečenej pohľadávky Slovenskej sporiteľne a.s. vyčíslená ku dňu 30.4.2021 predstavuje
53 912,71 Eur, ktorá je zabezpečená záložným právom, ktoré je dražbou nedotknuté, predmetné záložné
právo viaznuce na predmete dražby nie je dotknuté prechodom vlastníckeho práva dražbou, takže
nezaniká v zmysle ust. § 167k ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov.

Cena zistená znalcom:

5. Najnižšie podanie:

169.000,- €

115.000,- €

Minimálne prihodenie:

1.000,- €

Dražobná zábezpeka:

20.000,- €

Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka
najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom,
vo forme bankovej záruky alebo notárskej úschovy. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani
šekom.

Číslo účtu na zloženie dražobnej zábezpeky:

SK35 0200 0000 0044 5062 3254

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účet vedený vo VÚB, a.s.
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 012021

Adresa na zloženie dražobnej zábezpeky:

Notársky úrad - JUDr. Peter Opatovský
M. Sch. Trnavského 6, Trnava
k rukám dražobníka v deň konania dražby

Doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky: Originál výpisu z bankového účtu, potvrdenie o vklade
peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti (účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby
bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka), príjmový pokladničný doklad dražobníka, originál alebo
overená fotokópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky v prospech dražobníka, notárska úschova
v prospech dražobníka.

Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: do otvorenia dražby

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená
bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby bezhotovostným prevodom na bankový
účet zložiteľa, najneskôr do 5 dní od skončenia dražby alebo upustenia od dražby. Zložiteľ je povinný písomne
oznámiť dražobníkovi číslo účtu, na ktoré mu má byť zábezpeka vrátená.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením
najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to
v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, číslo účtu SK35 0200 0000 0044 5062 3254, vedený
vo VÚB, a.s., BIC: SUBASKBX. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej
vydražením.

Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby: Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne
a.s. Bratislava, IČO 00 151 653 na poz. parc.č. 271/1 a 271/2 a rozostavaný polyfunkčný dom na parcele číslo
271/1 k úveru podľa záložnej zmluvy, vklad V 2010/2009, účinný 5.11.2009 - VZ 185/2009

Obhliadka predmetu dražby, dátum a čas: Obhliadka 1: 10.06.2021 o 10.00 hod.
Obhliadka 2: 11.06.2021 o 10.00 hod.
Organizačné opatrenia: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom dohovore, na základe požiadavky zaslanej
na emailovú adresu spravca@michalicka.sk.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na
vydražiteľa udelením príklepu za splnenia podmienky uhradenia ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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lehote. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet
dražby odovzdá správca Dlžníka. Zábezpeka vydražiteľa v prípade nezaplatenia ceny dosiahnutej vydražením
prepadá v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta a nevracia sa.

Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: JUDr. Peter Opatovský, M. Sch. Trnavského 6,
Trnava.

6. Poučenie
Účastník dražby je povinný preukázať svoju totožnosť, prípadne oprávnenie konať za účastníka dražby (výpisom
z obchodného registra), dať sa zapísať do zoznamu účastníkov dražby, a ak sú rozdávané dražobné čísla,
prevziať dražobné číslo; ak bolo požadované zloženie dražobnej zábezpeky, je účastník dražby povinný doložiť aj
doklad o zložení dražobnej zábezpeky. Účastník dražby je ďalej povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je
osobou vylúčenou z dražby.
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona, môže osoba,
ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa
určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má
predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto
prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude
neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa vyššie uvedeného odseku, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu
dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu
dražby.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z.
o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 Eur.

V Trnave, dňa 13.5.2021

Za navrhovateľa a dražobníka:

JUDr. Miroslav Michalička
správca dlžníka

K023276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AV - REAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podnikateľská 2, 040 17 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 958 432
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/20/2017 S1651
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
36K/20/2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

KONRES k.s., správca úpadcu: AV - REAL, s.r.o., Podnikateľská 2, 040 17 Košice, IČO: 45 958 432 v súlade s §
96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že
zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa JTPEG Advisory, a.s. , sídlo: Dvořákovo nábrežie 8, 811 02
Bratislava, IČO: 50 556 843 (pôvodne UniCredit Leasing Slovakia a.s.). Podľa § 96 ods. 3 ZKR veriteľský výbor,
dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní
od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia
pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu
alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu
určenom správcom. Správca týmto zároveň oznamuje aj zámer zostaviť rozvrh výťažku pre zabezpečeného
veriteľa.

K023277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Stašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2873/5, 905 01 Senica - Sotina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/154/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/154/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Marieta Katona, sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda správca ( ďalej len “ správca “) dlžníka
Michal Stašek, nar. 21.09.1976, bytom Sv. Cyrila a Metoda 2873/5, 905 01 Senica - Sotina, ( ďalej len “ dlžník
“)podľa ustanovenia § 167n a § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje verejné ponukové konanie 2. kolo
na predaj majetku dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - súpisová zložka od č. 1 dlžníka.
Verejné ponukové konanie na predaj obchodného podielu dlžníka za nasledujúcich podmienok:
1.
Na základe ustanovenia § 167n a § 167p ZKR správca zorganizuje verejné ponukové konanie v 2. kole
minimálne za cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 5.000,- EUR. Úspešným
účastníkom ponukového konania v 2. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.
Predmetom predaja je obchodný podiel na spoločnosti SENTAX s.r.o., sídlom Nám. Oslobodenia 9/21,
905 01 Senica, IČO: 47 561 882.
3.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Kúpeľná 33,
929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15.00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v prípade, že boli
odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené. Podobne správca
odmietne aj neúplne ponuky.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané

b)
návrh cenovej ponuky na odkup obchodného podielu. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania
c)

označenie predmetu kúpy
d. návrh kúpnej ceny v EUR
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú
kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 100% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
č. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
i. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.

6.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 25OdK/154/2020 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
7.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, pričom
ponuková cena nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním
rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
8.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky , a to aj bez udania dôvodu.

9.

Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od schválenia predaja

správcom. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená.
Neúspešnými záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
10.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom zmluvu o prevode obchodného podielu do 10 dní
odo dňa schválenia predaja majetku správcom. Nepodpísanie zmluvy o prevode obchodného podielu
v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového
konania, má za následok neuzavretie zmluvy o predove obchodného podielu a teda zmarenie verejného
ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne
uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
100% kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
11.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet správcu,
pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu.
Správca si v zmluve o prevode obchodného podielu vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obchodného podielu až uhradením kúpnej ceny v celosti.
V Dun.Strede, 12.05.2021
JUDr. Marieta Katona – správca dlžníka

K023278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Stašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv. Cyrila a Metoda 2873/5, 905 01 Senica - Sotina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/154/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/154/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Marieta Katona, sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda správca ( ďalej len “ správca “) dlžníka
Michal Stašek, nar. 21.09.1976, bytom Sv. Cyrila a Metoda 2873/5, 905 01 Senica - Sotina, ( ďalej len “ dlžník
“)podľa ustanovenia § 167n a § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje verejné ponukové konanie 2. kolo
na predaj majetku dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - súpisová zložka od č. 2 dlžníka.
Verejné ponukové konanie na predaj obchodného podielu dlžníka za nasledujúcich podmienok:
1.
Na základe ustanovenia § 167n a § 167p ZKR správca zorganizuje verejné ponukové konanie v 2. kole
minimálne za cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 5.000,- EUR. Úspešným
účastníkom ponukového konania v 2. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
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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Predmetom predaja je obchodný podiel na spoločnosti SENTAX – plus s.r.o., sídlom Tolstého 5, 81106

Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 711 561.
3.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Kúpeľná 33,
929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15.00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v prípade, že boli
odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené. Podobne správca
odmietne aj neúplne ponuky.
4.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané

b)
návrh cenovej ponuky na odkup obchodného podielu. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania
c)

označenie predmetu kúpy
d. návrh kúpnej ceny v EUR
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú
kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 100% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
č. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
i. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.

6.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 25OdK/154/2020 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
7.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, pričom
ponúkaná cena nesmie byť nižšia, ako súpisová hodnota majetku. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním
rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
8.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky , a to aj bez udania dôvodu.

9.

Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od schválenia predaja

správcom. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená.
Neúspešnými záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
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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10.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom zmluvu o prevode obchodného podielu do 10 dní
odo dňa schválenia predaja majetku správcom. Nepodpísanie zmluvy o prevode obchodného podielu
v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového
konania, má za následok neuzavretie zmluvy o predove obchodného podielu a teda zmarenie verejného
ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne
uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
100% kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
11.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet správcu,
pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu.
Správca si v zmluve o prevode obchodného podielu vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom
obchodného podielu až uhradením kúpnej ceny v celosti.
V Dun.Strede, 12.05.2021
JUDr. Marieta Katona – správca dlžníka

K023279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Puchel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Generála Goliána 6023/57, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/286/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/286/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Marieta Katona, sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda správca ( ďalej len “ správca “) dlžníka Erik
Puchel, nar. 25.07.1981, bytom Ulica Generála Goliána 6023/57, 91702 Trnava, ( ďalej len “ dlžník “)podľa
ustanovenia § 167n a § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje verejné ponukové konanie 2. kolo
na predaj majetku dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - súpisová zložka od č. 1 dlžníka.
Verejné ponukové konanie na predaj obchodného podielu dlžníka za nasledujúcich podmienok:
1.
Na základe ustanovenia § 167n a § 167p ZKR správca zorganizuje verejné ponukové konanie v 2. kole
minimálne za cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 5.000,- EUR. Úspešným
účastníkom ponukového konania v 2. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.
Predmetom predaja je obchodný podiel na spoločnosti STARSHINE, s.r.o., sídlom Hospodárska 75, 91701
Trnava, IČO: 44 976 330.
3.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Kúpeľná 33,
929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15.00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v prípade, že boli
odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené. Podobne správca
odmietne aj neúplne ponuky.
4.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané

b)
návrh cenovej ponuky na odkup obchodného podielu. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania
c)

označenie predmetu kúpy
d. návrh kúpnej ceny v EUR
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú
kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 100% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
č. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
i. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.

6.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 36OdK/286/2020 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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7.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, pričom
ponúkaná cena nesmie byť nižšia, ako súpisová hodnota majetku. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním
rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
8.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky , a to aj bez udania dôvodu.

9.

Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od schválenia predaja

správcom. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená.
Neúspešnými záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
10.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom zmluvu o prevode obchodného podielu do 10 dní
odo dňa schválenia predaja majetku správcom. Nepodpísanie zmluvy o prevode obchodného podielu
v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového
konania, má za následok neuzavretie zmluvy o predove obchodného podielu a teda zmarenie verejného
ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne
uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
100% kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
11.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet správcu,
pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu.
Správca si v zmluve o prevode obchodného podielu vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom
obchodného podielu až uhradením kúpnej ceny v celosti.
V Dun.Strede, 12.05.2021
JUDr. Marieta Katona – správca dlžníka

K023280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Tulis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany 921 01, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/73/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/73/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Marieta Katona, sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda správca ( ďalej len “ správca “) dlžníka
František Tulis, nar. 11.05.1971, bytom 92101 Piešťany, ( ďalej len “ dlžník “)podľa ustanovenia § 167n a § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje verejné ponukové konanie 2. kolo na predaj majetku dlžníka
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - súpisová zložka od č. 1 dlžníka.
Verejné ponukové konanie na predaj obchodného podielu dlžníka za nasledujúcich podmienok:
1.
Na základe ustanovenia § 167n a § 167p ZKR správca zorganizuje verejné ponukové konanie v 2. kole
minimálne za cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 5.000,- EUR. Úspešným
účastníkom ponukového konania v 2. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.
Predmetom predaja je obchodný podiel na spoločnosti DOFT s.r.o., sídlom Mošovce 110, 91626
Považany, IČO: 44 616 929.
3.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Kúpeľná 33,
929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15.00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v prípade, že boli
odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené. Podobne správca
odmietne aj neúplne ponuky.
4.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané

b)
návrh cenovej ponuky na odkup obchodného podielu. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania
c)

označenie predmetu kúpy
d. návrh kúpnej ceny v EUR
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú
kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 100% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
č. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
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písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.

6.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 26OdK/73/2020 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka správcovi je
záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
7.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, pričom
ponúkaná cena nesmie byť nižšia, ako súpisová hodnota majetku. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním
rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
8.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky , a to aj bez udania dôvodu.

9.

Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od schválenia predaja

správcom. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená.
Neúspešnými záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
10.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom zmluvu o prevode obchodného podielu do 10 dní
odo dňa schválenia predaja majetku správcom. Nepodpísanie zmluvy o prevode obchodného podielu
v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového
konania, má za následok neuzavretie zmluvy o predove obchodného podielu a teda zmarenie verejného
ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne
uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
100% kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
11.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet správcu,
pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu.
Správca si v zmluve o prevode obchodného podielu vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom
obchodného podielu až uhradením kúpnej ceny v celosti.
V Dun.Strede, 12.05.2021
JUDr. Marieta Katona – správca dlžníka
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K023281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Židek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Hlinku 17/24, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/92/2020 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/92/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Marieta Katona, sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda správca ( ďalej len “ správca “) dlžníka Igor
Židek, nar. 14.11.1965, bytom A. Hlinku 17/24, 92101 Piešťany, ( ďalej len “ dlžník “)podľa ustanovenia § 167n a
§ 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje verejné ponukové konanie 2. kolo na predaj majetku dlžníka
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - súpisová zložka od č. 1 dlžníka.
Verejné ponukové konanie na predaj obchodného podielu dlžníka za nasledujúcich podmienok:
1.
Na základe ustanovenia § 167n a § 167p ZKR správca zorganizuje verejné ponukové konanie v 2. kole
minimálne za cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 5.000,- EUR. Úspešným
účastníkom ponukového konania v 2. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.
Predmetom predaja je obchodný podiel na spoločnosti najom BA, s.r.o., sídlom 452 Ostrov 92201, IČO:
47 639 342.
3.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Kúpeľná 33,
929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15.00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v prípade, že boli
odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené. Podobne správca
odmietne aj neúplne ponuky.
4.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané

b)
návrh cenovej ponuky na odkup obchodného podielu. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania
c)

označenie predmetu kúpy
d. návrh kúpnej ceny v EUR
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú
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kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 100% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
č. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
i. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.
6.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 26OdK/92/2020 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka správcovi je
záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
7.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, pričom
ponúkaná cena nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním
rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
8.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky , a to aj bez udania dôvodu.

9.

Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od schválenia predaja

správcom. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená.
Neúspešnými záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
10.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom zmluvu o prevode obchodného podielu do 10 dní
odo dňa schválenia predaja majetku správcom. Nepodpísanie zmluvy o prevode obchodného podielu
v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového
konania, má za následok neuzavretie zmluvy o predove obchodného podielu a teda zmarenie verejného
ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne
uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
100% kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
11.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet správcu,
pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu.
Správca si v zmluve o prevode obchodného podielu vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom
obchodného podielu až uhradením kúpnej ceny v celosti.
V Dun.Strede, 12.05.2021
JUDr. Marieta Katona – správca dlžníka
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K023282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Suchán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majcichov 354, 919 22 Majcichov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/3/2021 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/3/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Marieta Katona, sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda správca ( ďalej len “ správca “) dlžníka
Tomáš Suchán,nar. 20.1.1984, bytom 91922 Majcichov 354, ďalej len “ úpadca “)podľa ustanovenia § 92 ods 1
písm d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje verejné ponukové konanie 2. kolo na predaj majetku úpadcu
zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 76/2021 zo dňa 22.4.2021,
súpisová zložka č. 1– majetok dlžníka.
Verejné ponukové konanie na predaj majetku dlžníka za nasledujúcich podmienok:
1.
Na základe ustanovenia § 167p ods. 1 písm d) ZKR správca zorganizuje verejné ponukové konanie v 2.
kole minimálne za cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 172,66,- EUR.
Úspešným účastníkom ponukového konania v 2. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.

Predmetom predaja je nasledovný majetok dlžníka:

Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis súpisovej zložky majetku: Lyže Fischer + viazanie + lyžiarske topánky
Súpisová hodnota: 172,66 €
Deň zápisu majetku do súpisu: 30.3.2021
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 písm.a) zákona č. 7/2005 ZKR
3.

Záujemcovia o majetok si dohodnú termín osobného stretnutia so správcom vopred, a to telefonicky na
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čísle: 0903 237 230. Dohodnutý termín bude potvrdený e-mailovou správou na adresu záujemcu.
4.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Kúpeľná 33,
929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15.00 hod.
Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v prípade, že boli
odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené. Podobne správca
odmietne aj neúplne ponuky.
5.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
6.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané

b)
návrh cenovej ponuky na odkup nehnuteľností. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania
c)

označenie predmetu kúpy
d. návrh kúpnej ceny v EUR
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú
kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 100% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
č. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
i. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.

7.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 36OdK/3/2021 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka správcovi je
záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
8.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, pričom
ponuková cena nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota tej ktorej hnuteľnej veci. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
9.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky , a to aj bez udania dôvodu.

10.

Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od schválenia predaja

oddeleným veriteľom. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne
oznámená. Neúspešnými záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej
kúpnej ceny najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým
záujemcom.
11.

Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa schválenia
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predaja majetku správcom. Nepodpísanie Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za následok neuzavretie Kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz
a napriek tomu odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
100% kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
12.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet správcu,
pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia Kúpnej zmluvy. Správca si v Kúpnej zmluvy
vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom majetku až uhradením kúpnej ceny v celosti. Až po
uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený protokolárne prevziať majetok.
V Dun.Strede, 12.05.2021
JUDr. Marieta Katona – správca dlžníka

K023283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Vnoučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 7087/3, 919 34 Biely Kostol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1967
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/78/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/78/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok:
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka:
Helena Vnoučková, nar.: 24.04.1967, trvale bytom Hlavná 7087/3, 919 34 Biely Kostol, s 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: SK9083300000002101383193, s doplňujúcou
poznámkou : Helena Vnoučková, kaucia popretia pohľadávky 36OdK/78/2021.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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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.

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

K023284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Suchán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majcichov 354, 919 22 Majcichov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/3/2021 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/3/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Marieta Katona, sídlom Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda správkyňa ( ďalej len “ správca “) dlžníka
Tomáš Suchán, nar. 20.01.1984, 91922 Majcichov 354 ( ďalej len “ dlžník “)podľa ustanovenia § 167q a 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje verejné ponukové konanie 2.kolo na predaj majetku dlžníka
zapísaného do súpisu majetku ako – hnuteľná vec: motorové vozidlo FIAT BRAVA 1.4 12V, r.v. 1998, VIN
č. ZFA18200004682631, farba modrá EVČ: TT095AJ.
Verejné ponukové konanie na predaj motorového vozidla za nasledujúcich podmienok:
1.
Podľa ustanovenia § 167q a 167p ZKR a to formou verejného ponukového konania v 2. kole minimálne za
cenu vo výške 100% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 383,33 EUR. Úspešným účastníkom
ponukového konania 2. kola sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.
Predmetom predaja je motorové vozidlo FIAT BRAVA 1.4 12V, r.v. 1998, VIN č. ZFA18200004682631,
farba modrá, EVČ: TT095AJ v stave akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani funkčnosťou. Správca upozorňuje, že predávané motorové vozidlo
má vady.
3.
Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania si dohodnú termín obhliadky so správcom vopred, a to
telefonicky na čísle: 0903 237 230. Dohodnutý termín obhliadky bude potvrdený e-mailovou správou na adresu
záujemcu.
4.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Kúpeľná 33,
929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade, že koniec lehoty
pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší precovný deň o 15.00 hod.
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Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v prípade, že boli
odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené. Podobne správca
odmietne aj neúplne ponuky.
5.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
6.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané

b)
návrh cenovej ponuky na odkup motorového vozidla. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania
c)

označenie predmetu kúpy
d. návrh kúpnej ceny v EUR s DPH ( úpadca je registrovaným platiteľom DPH)
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: originál alebo úradne osvedčenú
kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra alebo Živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako 15 dní v čase doručenia ponuky
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 100% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet
úpadcu č. IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
i. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.

7.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 36OdK/3/2021 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka správcovi je
záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
8.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou, pričom
ponuková cena nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota tej ktorej hnuteľnej veci. V prípade, ak dôjde k stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka,
ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
9.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky , a to aj bez udania dôvodu.

10.
Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od vyhodnotenia ponúk.
Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená. Neúspešnými
záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny najneskôr do 15
dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
11.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 dní odo dňa schválenia
predaja majetku správcom. Nepodpísanie Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za následok neuzavretie Kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz
a napriek tomu odmietne uzatvoriť Kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
100% kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
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12.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet, pričom musí
byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia Kúpnej zmluvy. Správca si v Kúpnej zmluve vymieni
výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom motorového vozdila až uhradením kúpnej ceny v celosti. Až
po uhradení kúpnej ceny je kupujúci oprávnený protokolárne prevziať motorové vozidlo. Registrácia zmeny
vlastníka a držiteľa motorového vozidla na príslušnom orgáne PZ sa uskutoční až po uhradení kúpnej ceny za
motorové vozidlo kupujúcim a po protokolárním prevzatí motového vozidla kupujúcim.
V Dun.Strede, 12.05.2021
JUDr. Marieta Katona – správca dlžníka

K023285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Vnoučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 7087/3, 919 34 Biely Kostol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1967
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/78/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/78/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: – Helena Vnoučková, nar.: 24.04.1967, trvale bytom Hlavná
7087/3, 919 34 Biely Kostol, 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.
0948 181 966, alebo na e-mailovej adrese: office@tsd.sk alebo písomne na adrese sídla správcu.

Trnavský správcovský dom, k.s., správca
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár
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K023286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Vnoučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 7087/3, 919 34 Biely Kostol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1967
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/78/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/78/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
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Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: – Helena Vnoučková,
nar.: 24.04.1967, trvale bytom Hlavná 7087/3, 919 34 Biely Kostol, (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Trnava č. 36OdK/78/2021 zo dňa 07.05.2021 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. 36OdK/78/2021 dated on 7th of May 2021 bankruptcy procedure was declared on the Debtor
Helena Vnoučková, date of birth 24th of April 1967, domicile city of Hlavná 7087/3, 919 34 Biely Kostol.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 91/2021 dňa 13.05.2021.
Dňom 14.05.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trnava was published in the Commercial Bulletin No. 91/2021 on 13th
of May 2021. Bankruptcy was declared on 14th of May 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9
BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj 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
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zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. These creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu:
Trnavský správcovský dom, 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: Trnavský správcovský dom, 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
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application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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
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than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Trnavský správcovský dom, k.s., správca / trustee of the bankrupt

K023287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harasníková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 175, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/73/2021 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/73/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správkyňa dlžníka: Denisa Harasníková, nar. 15.10.1984, trvale bytom 906 45 Štefanov 175, v zmysle §32 ods. 7
písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem 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.
IBAN: SK08 1100 0000 0080 1206 3590, vedený v Raiffeisen banke, VS: 01231.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Piešťanoch dňa 13.05.2021
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K023288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harasníková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 175, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/73/2021 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/73/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Volárová, správkyňa vo veci oddlženia dlžníka - Monika Harasníková, nar. 15.10.1984, trvale
bytom 906 45 Štefanov 175, oznamujem všetkým veriteľom a oprávneným osobám, že podateľňa Kancelárie
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správkyne na Kukučínovej ul. č. 11 v Piešťanoch je verejne dostupná na doručovanie písomností určených
správkyni, ako aj na nahliadanie do správcovského spisu v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od
13.00 hod. do 15.00 hod., vždy po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č.t.: +421 33 7733751, poštou
alebo na e-mailovej adrese: b.volarova@v-invest.sk.
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K023289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Ištoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dechtice 919 53, 919 53 Dechtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1978
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/74/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/74/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 06.05.2021 č. k.: 26OdK/74/2021 - 12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 90/2021 zo dňa 12.05.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 13.05.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Magdaléna Ištoková, narodená 20.06.1978, trvale bytom 919 53 Dechtice,
(podnikajúceho pod obchodným menom Magdaléna Ištoková – FRESH FOOD, IČO: 47 563 583, s miestom
podnikania 920 66 Tepličky 134, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.05.2014), (ďalej v texte len
ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava,
IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky:
„Konkurz Magdaléna Ištoková“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno)
a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K023290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Ištoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dechtice 919 53, 919 53 Dechtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1978
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/74/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/74/2021
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26OdK/74/2021
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 06.05.2021 č. k.: 26OdK/74/2021 - 12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 90/2021 zo dňa 12.05.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 13.05.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Magdaléna Ištoková, narodená 20.06.1978, trvale bytom 919 53 Dechtice,
(podnikajúceho pod obchodným menom Magdaléna Ištoková – FRESH FOOD, IČO: 47 563 583, s miestom
podnikania 920 66 Tepličky 134, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 14.05.2014), (ďalej v texte len
ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava,
IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 26OdK/74/2021S1806 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
darekon.spravca@gmail.com.
DAREKON, k. s., správca S1806

K023291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Orešany 559, 919 03 Horné Orešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/77/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/77/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 06.05.2021 č. k.: 26OdK/77/2021-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 90/2021 zo dňa 12.05.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 13.05.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Ján Horváth, narodený 09.03.1983, trvale bytom 919 03 Horné Orešany 559, (ďalej
v texte len ako „Dlžník“), podnikajúceho pod obchodným menom Ján Horváth, IČO: 41 429 206, s miestom
podnikania 919 03 Horné Orešany 559, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.09.2011, a do funkcie
správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966,
značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky:
„Konkurz Ján Horváth“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno)
a označenie popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K023292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Orešany 559, 919 03 Horné Orešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/77/2021S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/77/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 06.05.2021 č. k.: 26OdK/77/2021-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 90/2021 zo dňa 12.05.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 13.05.2021, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka: Ján Horváth, narodený 09.03.1983, trvale bytom 919 03 Horné Orešany 559, (ďalej
v texte len ako „Dlžník“), podnikajúceho pod obchodným menom Ján Horváth, IČO: 41 429 206, s miestom
podnikania 919 03 Horné Orešany 559, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 22.09.2011, a do funkcie
správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966,
značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 26OdK/77/2021S1477 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
bilsky.spravca@gmail.com.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K023293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harasníková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanov 175, 906 45 Štefanov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/73/2021 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/73/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 Vám ako správca
dlžníka Denisa Harasníková, nar. 15.10.1984, trvale bytom 906 45 Štefanov 175, oznamujem, že bol na majetok
dlžníkaUznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 26OdK/73/2021 zo dňa 06.05.2021 uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 90/2021 dňa 12.05.2021 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr.
Barbora Volárová, so sídlom kancelárie Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, značka správcu: S489, (ďalej aj len ako
„správca“).
According to the regulation of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20.05.2015 as the
trustee of bankrupt Denisa Harasníková, born on 15.10.1984, residing 906 45 Štefanov 175, Slovak republic
hereby I inform you, that District Court in Trnava declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed us as
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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the trustee of the bankrupt by its resolution No. 26OdK/73/2021 dated on 06.05.2021 and published in the
Commercial bulletin No. 90/2021 dated on 06.05.2021 and JUDr. Barbora Volárová, with registered office at
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, S489, was appointed to as the trustee of bankrupt. (hereinafter referred as
“trustee”.)
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
uznesenia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is declared by the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
bulletin, whereby the day following after the day of the publication of the court´s declaration in the Commercial
bulletin is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s declaration. The debtor becomes the bankrupt
by declaration of the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim shall be filed by application except the claim against the bankruptcy assets (§ 28 sec. 1 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 shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will
not be take into consideration. The application´s basic requirements 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 title of
the claim, d) rank of the claim settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The application shall be submitted in euros. If the application is not filed in euros, trustee will set value of the claim
based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the European
Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference exchange rate of
European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional diligence
(§ 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).
Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting
entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the
claim in the account books in the application (§ 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 shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he
didn´t have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§
29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 will submit to the court list of petitions that he will not treat as application without undue delay after the
expiration of the basic registration period together with his statement. Court will decide whether these petitions
should be treated as applications by its resolution without undue delay. Court will deliver court´s resolution to the
trustee, trustee 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 petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by application, may not 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 Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015.
This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the
Slovak Republic according to the No. 54 Direction of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848
dated 20.05.2015.

V Piešťanoch dňa 13.05.2021
JUDr. Barbora Volárová, správca/trustee

K023294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Csöz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trstice 892, 925 42 Trstice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/6/2015 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/6/2015
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie výťažku zo speňaženia majetku patriaceho do oddelenej podstaty do všeobecnej podstaty
JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gabriela Csöza, nar.: 12.03.1974, trvale bytom: 925
42 Trstice č. 892, podnikajúci pod obchodným menom: Gabriel Csöz, sídlom: 925 42 Trstice č. 522, IČO:
32 362 242 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 25K/6/2015, týmto v súlade
s ust. § 70 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, oznamuje
(i) preradenie zostatku výťažku zo speňaženia súpisových zložiek majetku z oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa BONI FRUCTI, spol. s r.o., IČO: 35 766 981, so sídlom: Lipnická ul. 3035/162,
Dunajská Lužná zverejnenej v OV pod č. 127/15 dňa 06.07.2015 a pod č. 75/2016 dňa 20.04.2016 do súpisu
všeobecnej podstaty nasledovne:
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

65
Iná majetková hodnota
42.597,02
42.597,02

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečovacie právo
(druh,
poradie,
zabezpečená
pohľadávka,
veriteľ,
zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
13.05.2021
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Zostatok výťažku zo speňaženia súpisových zložiek patriacich do oddelenej
Popis
podstaty zabezpečeného veriteľa BONI FRUCTI, spol. s r.o. po uspokojení
pohľadávky zabezpečeného veriteľa

(iI) preradenie zostatku výťažku zo speňaženia súpisových zložiek majetku z oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava zverejnenej v OV pod č. 125/15 dňa 02.07.2015 a pod č. 156/2020 dňa 13.08.2020 do súpisu
všeobecnej podstaty nasledovne:
Číslo súpisovej zložky
66
Typ súpisovej zložky
Iná majetková hodnota
Súpisová hodnota v €
21.721,90
Hodnota (trhová) v €
21.721,90
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ,
zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
13.05.2021
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Zostatok výťažku zo speňaženia súpisových zložiek patriacich do oddelenej
Popis
podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. po uspokojení
pohľadávky zabezpečeného veriteľa

JUDr. Marek Piršel, správca

K023295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOP SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galantská cesta 5856/24, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 744 987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Zselinszky
Sídlo správcu:
Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28K/6/2020 S1328
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/6/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 35937874, Panónska cesta 2, 851 01 Bratislava Petržalka
Prihlásená suma v eur: 2 055,54

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K023296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Jurišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie A Hlinku 23, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1945
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/122/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/122/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Helena Jurišová, nar.: 04.02.1945, trvale bytom: Nábrežie A. Hlinku
136/23, 920 01 Hlohovec (ďalej len „Dlžník“), v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde
Trnava pod spisovou značkou 25OdK/122/2019, 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“) týmto
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Zároveň správca uvádza, že neeviduje
žiadne spory, ktorými by mohol byť dotknutý rozvrh výťažku.
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V Gbeloch, dňa 13.05.2021

K023297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrabal Petr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 1175 / 26, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/39/2021 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/39/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
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 majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Petr Hrabal, nar. 16.4.1976, trvale bytom Hollého 1175/26, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/39/2021, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Petr Hrabal, nar. 16.4.1976, trvale
bytom Hollého 1175/26, 957 01 Bánovce nad Bebravou, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/39/2021, zrušuje.
V Považskej Bystrici, dňa 13.mája 2021
JUDr. Vladimír Žitník, správca
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K023298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domovina 247/4, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/509/2020 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/509/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca Petra Kováčová, nar. 25.06.1977, Domovina 247/4, 972 43 Zemianské Kostoľany,
oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 40OdK/509/2020 zo dňa
30.11.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 234/2020 dňa 04.12.2020, vyhlásený konkurz a bol som
ustanovený za správcu konkurznej podstaty.
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the trustee of the debtor Petra Kováčová, birth date:
25.06.1977, address: Domovina 247/4, 972 43 Zemianské Kostoľany, Slovak republic, my duty is to inform
you, that by Resolution of District Court Trenčín no. 40OdK/509/2020 of 30 th of November 2020, published in the
Commercial Bulletin No. 234/2020 dated 4 th of December 2020, was declared bankruptcy of the bankrupt and
the District Court Trenčín simultaneously appointed me as bankruptcy trustee.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§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
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision shall be considered the
day following the day after the judicial decision was published in the Commercial Bulletin. (§167a ods. 3 BRA
regarding the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the substance shall be alleged by an application (§28 sec. 1 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 (§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 execute the right to
vote. The enrollment of such claim into the list of the claims is published by the trustee in the Commercial Bulletin
with stating the creditor and the registered sum (§167l sec. 3 BRA).
Ak si zabezpečený veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v konkurze neprihlási, je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené
pre nepoctivý zámer dlžníka. (§166c ods. 2 ZKR).
If secured creditor does not register his secured claim, then he is entitled to claim satisfaction of the secured claim
only from the subject of security rights unless debt relief has been abolished for dishonest intent of the debtor
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only from the subject of security rights unless debt relief has been abolished for dishonest intent of the debtor
(§166 sec. 2 BRA).
Prihláška
musí
byť
podaná
na
predpísanom
tlačive
ktorá
sa
nachádza
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form which can be found on https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?init=true 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).
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 documents, which prove the stated facts must be attached to the claim. The creditor, who is accounting unit,
determines in the application a statement, whether he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits the list of submissions without undue delay after the end of the basic registration period to the
court along with his statement, which submissions he thinks that shouldn´t be taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions are
considered as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will also 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 applied, which must be applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor supplemented (§ 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 čl. 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
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 articles of amendment 40 of the Direction of the EUROPEAN PARLIAMENT
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015. 2
V Trenčíne dňa 12.05.2021/ In Trenčín on 12 th May 2021
JUDr. Peter Plško, správca /trustee

K023299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrtík Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova ulica 198 / 5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/508/2020 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/508/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca Róbert Vrtík, nar. 02.02.1982, Mojmírova ulica 198/5, 971 01 Prievidza IV, Kopanice,
oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 40OdK/508/2020 zo dňa
25.11.2020, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 232/2020 dňa 02.12.2020, vyhlásený konkurz a bol som
ustanovený za správcu konkurznej podstaty.
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the trustee of the debtor Róbert Vrtík,, birth date: 02.02.1982,
address: Mojmírova ulica 198/5, 971 01 Prievidza IV, Kopanice, Slovak republic, my duty is to inform you,
that by Resolution of District Court Trenčín no. 40OdK/508/2020 of 25 th of November 2020, published in the
Commercial Bulletin No. 232/2020 dated 2nd of December 2020, was declared bankruptcy of the bankrupt and
the District Court Trenčín simultaneously appointed me as bankruptcy trustee.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§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
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision shall be considered the
day following the day after the judicial decision was published in the Commercial Bulletin. (§167a ods. 3 BRA
regarding the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the substance shall be alleged by an application (§28 sec. 1 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 (§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 execute the right to
vote. The enrollment of such claim into the list of the claims is published by the trustee in the Commercial Bulletin
with stating the creditor and the registered sum (§167l sec. 3 BRA).
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Ak si zabezpečený veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v konkurze neprihlási, je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené
pre nepoctivý zámer dlžníka. (§166c ods. 2 ZKR).
If secured creditor does not register his secured claim, then he is entitled to claim satisfaction of the secured claim
only from the subject of security rights unless debt relief has been abolished for dishonest intent of the debtor
(§166 sec. 2 BRA).
Prihláška
musí
byť
podaná
na
predpísanom
tlačive
ktorá
sa
nachádza
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form which can be found on https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?init=true 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).
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 documents, which prove the stated facts must be attached to the claim. The creditor, who is accounting unit,
determines in the application a statement, whether he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits the list of submissions without undue delay after the end of the basic registration period to the
court along with his statement, which submissions he thinks that shouldn´t be taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions are
considered as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will also 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 applied, which must be applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor supplemented (§ 30 sec. 2 BRA).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
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 articles of amendment 40 of the Direction of the EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015. 2
V Trenčíne dňa 12.05.2021/ In Trenčín on 12 th May 2021
JUDr. Peter Plško, správca /trustee

K023300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Briatka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/38/2021 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/38/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
P.č. Predmet
1

Osobné motorové vozidlo Škoda Forman 136 GLXI, EČV: PD463BP, VIN:TMBCFF300R1007848, rok
výroby 1994; ojazdené, 119.500 km palivo: benzín

Súpisová
hodnota

Typ zložky

500,00 €

Hnuteľná
vec

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

K023301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pruské 217, 018 52 Pruské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/470/2020 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/470/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca Veronika Balážová, nar. 14.01.1978, 018 52 Pruské 217, oznamujem, že na majetok
dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Trenčín sp.zn. 40OdK/470/2020 zo dňa 09.11.2020, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 220/2020 dňa 13.11.2020, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu
konkurznej podstaty.
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the trustee of the debtor Veronika Balážová, birth date:
14.01.1978, address: 018 52 Pruské 217, Slovak republic, my duty is to inform you, that by Resolution of
District Court Trenčín no. 40OdK/508/2020 of 9th of November 2020, published in the Commercial Bulletin No.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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220/2020 dated 13th of November 2020, was declared bankruptcy of the bankrupt and the District Court Trenčín
simultaneously appointed me as bankruptcy trustee.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§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
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision shall be considered the
day following the day after the judicial decision was published in the Commercial Bulletin. (§167a ods. 3 BRA
regarding the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the substance shall be alleged by an application (§28 sec. 1 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 (§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 execute the right to
vote. The enrollment of such claim into the list of the claims is published by the trustee in the Commercial Bulletin
with stating the creditor and the registered sum (§167l sec. 3 BRA).
Ak si zabezpečený veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v konkurze neprihlási, je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené
pre nepoctivý zámer dlžníka. (§166c ods. 2 ZKR).
If secured creditor does not register his secured claim, then he is entitled to claim satisfaction of the secured claim
only from the subject of security rights unless debt relief has been abolished for dishonest intent of the debtor
(§166 sec. 2 BRA).
Prihláška
musí
byť
podaná
na
predpísanom
tlačive
ktorá
sa
nachádza
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form which can be found on https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?init=true 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).
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 documents, which prove the stated facts must be attached to the claim. The creditor, who is accounting unit,
determines in the application a statement, whether he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
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 the list of submissions without undue delay after the end of the basic registration period to the
court along with his statement, which submissions he thinks that shouldn´t be taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions are
considered as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will also 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 applied, which must be applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor supplemented (§ 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 čl. 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
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 articles of amendment 40 of the Direction of the EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015. 2
V Trenčíne dňa 12.05.2021/ In Trenčín on 12 th May 2021
JUDr. Peter Plško, správca /trustee

K023302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúšová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Streda 330, 916 24 Horná Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/452/2020 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/452/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom
konaní, ako správca Gabriela Matúšová, nar. 17.04.1945, 916 24 Horná Streda 330, oznamujem, že na majetok
dlžníka bol Okresného súdu Trenčín sp.zn. 38OdK/452/2020 zo dňa 27.10.2020, uverejnenom v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku č. 212/2020 dňa 03.11.2020, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu konkurznej podstaty.
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the trustee of the debtor Gabriela Matúšová, birth date:
17.04.1945, address: 916 24 Horná Streda 330, Slovak republic, my duty is to inform you, that by Resolution of
District Court Trenčín no. 38OdK/452/2020 of 27th of October 2020, published in the Commercial Bulletin No.
212/2020 dated 3rd of November 2020, was declared bankruptcy of the bankrupt and the District Court Trenčín
simultaneously appointed me as bankruptcy trustee.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§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
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision shall be considered the
day following the day after the judicial decision was published in the Commercial Bulletin. (§167a ods. 3 BRA
regarding the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the substance shall be alleged by an application (§28 sec. 1 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 (§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 execute the right to
vote. The enrollment of such claim into the list of the claims is published by the trustee in the Commercial Bulletin
with stating the creditor and the registered sum (§167l sec. 3 BRA).
Ak si zabezpečený veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v konkurze neprihlási, je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené
pre nepoctivý zámer dlžníka. (§166c ods. 2 ZKR).
If secured creditor does not register his secured claim, then he is entitled to claim satisfaction of the secured claim
only from the subject of security rights unless debt relief has been abolished for dishonest intent of the debtor
(§166 sec. 2 BRA).
Prihláška
musí
byť
podaná
na
predpísanom
tlačive
ktorá
sa
nachádza
na
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form which can be found on https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?init=true 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).
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The documents, which prove the stated facts must be attached to the claim. The creditor, who is accounting unit,
determines in the application a statement, whether he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits the list of submissions without undue delay after the end of the basic registration period to the
court along with his statement, which submissions he thinks that shouldn´t be taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions are
considered as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will also 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 applied, which must be applied in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor supplemented (§ 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 čl. 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
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 articles of amendment 40 of the Direction of the EUROPEAN PARLIAMENT
AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, No. 2015/848 dated 20th of May 2015. 2
V Trenčíne dňa 12.05.2021/ In Trenčín on 12 th May 2021
JUDr. Peter Plško, správca /trustee

K023303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: t - mech engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnianska 1 / 0, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 667 773
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/7/2020 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/7/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok doručenej po základnej prihlasovacej lehote v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:
Veriteľ:
SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s., Cintorínska 2831/21, Bratislava
Prihlásená suma celkom: 300,00,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 50
JUDr. Alojz Žitník - správca

K023304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Marián Grznárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1283/61, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marián Kolek
Sídlo správcu:
Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/50/2021 S1956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/50/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie – 1. kolo

Mgr. Marián Kolek, adresa kancelárie: Robotnícka 2785, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S1956, ako
správca úpadcu: Ing. Marián Grznárik, dátum narodenia: 18.04.1947, trvalý pobyt: Tajovského 1283/61, 958 01
Partizánske (ďalej aj ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“), vyhlasujem 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to konkrétne:

Číslo
súpisovej VŠEOBECNÁ PODSTATA
zložky majetku

1.

súpisová zložka majetku
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota

2.

Popis: 50% obchodný podiel v spoločnosti: CEBO GROUP SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 34 125 540, sídlo: Nitrianska cesta
60, Partizánske 958 01, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro: vložka číslo: 19048/R
Súpisová hodnota majetku: 3 319,39 €
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 07.05.2021
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: § 167j ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Deň vylúčenia majetku zo súpisu:
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu:
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: 100% obchodný podiel v spoločnosti: NIGRA, s.r.o., IČO: 36 544 001, sídlo: Jesenského 230, Partizánske 958 01,
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro: vložka číslo: 21701/R

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

205

Obchodný vestník 94/2021

3.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Súpisová hodnota majetku: 6 640,00 €
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 07.05.2021
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: § 167j ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Deň vylúčenia majetku zo súpisu:
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu:
Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Popis: 50% obchodný podiel v spoločnosti: ATO, spol. s r. o., identifikační číslo: 44018282, sídlo: Bojkovice, Mánesova
252, PSČ 68771, Česká republika, registrácia: spisová značka C 4007 vedená u Krajského soudu v Brně
Súpisová hodnota majetku: 3 824,53 €
Deň zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: 07.05.2021
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: § 167j ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Deň vylúčenia majetku zo súpisu:
Dôvod vylúčenia majetku zo súpisu:

za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

Podmienky ponukového konania:

1. Lehota na predkladanie ponúk je desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponuky v
Obchodnom vestníku, pričom ponuka sa, v súlade s ustanovením § 199 ods. 9 zákona o konkurze
a reštrukturalizácii, považuje za zverejnenú nasledujúci deň po jej faktickom zverejnení v Obchodnom
vestníku.
2. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa neprihliada.
3. Záujemcovia doručia ponuky osobne alebo poštou na adresu kancelárie: Mgr. Marián Kolek, Robotnícka
2785, 017 01 Považská Bystrica, v zalepených obálkach s označením: „PONUKA – 38OdK/50/2021 –
NEOTVÁRAŤ“.
4. Ponuka musí obsahovať:
· presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom
fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ;
názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
· označenie majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem a výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
· doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
· číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu
neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu číslo IBAN: SK14 1100 0000 0029 4007 5781, SWIFT kód (BIC):
TATRSKBX, vedený v Tatra banke, a.s. Pri úhrade zálohy záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné
číslo, ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ, alebo IČO, ak je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ
alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu) pre príjemcu žiadam uviesť „záloha
Grznárik“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na vyššie uvedený účet najneskôr
v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo
ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
8. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú
podmienkam ponukového konania uvedeným v danom oznámení zverejnenom v Obchodnom vestníku.
9. Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle: 0948 202 902, e-mailom:
marian.kolek.skp@gmail.com, prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.
10. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty
na zasielanie ponúk v kancelárii správcu.
11. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 30 kalendárnych dní odo dňa
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vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je
povinný uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia
výzvy správcu na uzavretie zmluvy. V prípade, ak záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote Kúpnu
zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
12. Všetky náklady spojené s prepisom daného majetku znáša úspešný záujemca.
13. V prípade, ak záujemca na výzvu a v lehote určenej správcom neuhradí náklady spojené s prepisom
daného majetku, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
14. Správca je oprávnený vyzvať úspešného záujemcu, aby zložil preddavok na náklady spojené s prepisom
daného majetku. V prípade, ak záujemca na výzvu a v lehote určenej správcom preddavok neuhradí,
zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty. Bližšie informácie ohľadom preddavku je možné
získať na vyššie uvedených kontaktných údajov správcu.

Mgr. Marián Kolek, správca

K023305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miriam Mitašová rod. Cicková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/84/2021 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/84/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Miriam Mitašová, rod. Cicková, nar. 29.07.1993, trvale bytom
971 01 Prievidza, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/84/2021 oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných
dní od 8,00 hod do 12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť na
telefónnom čísle 0905/517256, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk.
Ing. Katarína Roderová, správca

K023306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miriam Mitašová rod. Cicková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/84/2021 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/84/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Miriam Mitašová, rod. Cicková, nar. 29.07.1993, trvale bytom 971 01
Prievidza, Slovenská republika, sp. zn. 40OdK/84/2021, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
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neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je:
IBAN SK48 1111 0000 0067 6638 4017, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
·
·

bolo podané na predpísanom tlačive
na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19
ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 Eur a najviac 10 000 Eur.
Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.
Ing. Katarína Roderová, správca

K023307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miriam Mitašová rod. Cicková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
. ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/84/2021 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/84/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi sa začalo insolvenčné konanie. Vyzývame Vás, aby
ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči dlžníkovi ( pričom tak
urobiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý tvorí prílohu k tomuto oznamu ).
Náležitosti predmetnej konkurznej veci:
In accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings, we hereby inform you that insolvency proceedings have been initiated
against your debtor. We invite you to file your claims against the debtor in accordance with the procedure
below (using the standard claim form attached to this notice). Particulars of the insolvency case in question:
Dlžník
Meno a priezvisko / obchodné meno

Miriam Mitašová rod. Cicková
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Bydlisko / sídlo:
Dátum narodenia / IČO:
Miesto narodenia:
Rodné číslo:
Ďalšie informácie o totožnosti dlžníka:

Deň vydania: 18.05.2021

971 01 Prievidza, Slovenská republika
29.07.1993
-

Debtor
Name and surname / business name
Residence:
Date of birth / Business ID:
Place of birth:
Identification number:
Further information about the debtor's identity:

Miriam Mitašová born Cicková
971 01 Prievidza, Slovak republic
29.07.1993
-

Konanie
Druh konania:
Konanie o oddlžení podľa 4 časti ZKR
Začatie
insolvenčného 14.05.2021
konania:
Sp. zn. konania:
40OdK/84/2021
Príslušný súd:
Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika
Správca:
Ing. Katarína Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská
roderova@onlinespravca.sk

Proceeding
Type of procedure:
Initiation
of
proceedings:
Proceeding No:
Competent court:
Bankruptcy Trustee:

republika,

e-mail:

Republic,

e-mail:

Debt relief procedure under Part 4 of the ZKR
insolvency 14.05.2021
40OdK/84/2021
District Court Trencin, Piaristicka 27, 911 80 Trencin, Slovak Republic
Ing. Katarína Roderová, Piaristicka 44, 911 01 Trencin,
roderova@onlinespravca.sk

Slovak

Prihlasovanie pohľadávok
Orgán oprávnený Správca
prijímať
prihlášky:
Adresa
na Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
prijímanie
prihlášok:
Spôsob podania Osobne, poštou, do elektronickej schránky na doručovanie.
prihlášok:
Lehoty
na Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
prihlasovanie
rozvrh.
Ustanovenia
pohľadávok:
§ 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 ZKR sa použijú primerane.
Vzor tlačiva na Predstavuje prílohu tohto podania
prihlasovanie
pohľadávok:
Postup
pri Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
prihlasovaní
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
pohľadávok:
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. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť
len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
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zabezpečených
veriteľov:
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky, podpis.
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. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až
7, 9, 11, 13 až 16 a 18 ZKR sa použijú primerane.
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej
len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť
však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v
Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
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.
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.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí
na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený
iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate.

Iné údaje:
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. 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. Ustanovenie § 29 ods. 9 ZKR 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. 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 )
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto pohľadávky:
a. pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi
(ďalej len "rozhodujúci deň");
b. budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči
dlžníkovi;
c. pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu;
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania:
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok
pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto
pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm.
a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
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g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa však môže od Vás neskôr
vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte
viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo
v inom jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný ( jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447- sk.do?init=true]2 ). Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť
kliknutím na tento odkaz: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true2 ]. Príslušné informácie o konkrétnom
insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=sk.

Logging claims
Authority
Bankruptcy trustee
authorized
to
receive
applications:
Address
for Piaristicka 44, 911 01 Trencin, Slovak republic
receiving
applications:
How to apply:
In person, by mail, to an electronic mailbox for delivery.
Deadlines
for The creditor has the right to file for bankruptcy until the administrator announces in the Commercial Gazette that
filing claims:
it is going to draw up a schedule. Provisions § 29 par. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 of the CRC shall apply
mutatis mutandis.
Sample
claim It is annexed to this submission
form:
To file claims:
The application must be filed in one copy with the trustee, which must be delivered to the trustee within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy. If the creditor delivers the application at a later date, the application is
taken into account, but the creditor cannot exercise the right to vote. The administrator shall publish the entry of such a
receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the amount entered. Service of the
application to the controller has the same legal effects as the exercise of the right to court in the course of the limitation
period and the expiry of the right. Only another creditor is entitled to deny the registered claim. The provisions of § 32
para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 of the ZRC shall apply mutatis mutandis.
The application must be submitted on the prescribed form and must contain the essentials, otherwise the application will
not be taken into account. The basic requisites of the application are: name, surname and residence or name and
registered office of the creditor, name, surname and residence or name and registered office of the bankrupt, legal reason
for the claim, order of satisfaction of the claim in general, total amount of the claim, signature.
The application shall be accompanied by documents proving the facts set out therein. The creditor who is an entity shall
state in the application a statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what extent, or the reasons
why it does not account for the receivable in the accounting. Only another creditor is entitled to deny the registered claim.
The provisions of § 32 para. 3, 5 to 7, 9, 11, 13 to 16 and 18 ZRC shall be used appropriately.
The application may also claim a future receivable or receivable that is subject to the fulfillment of the condition
(hereinafter referred to as the “contingent receivable”); however, the contingent creditor is only entitled to exercise the
rights attached to the contingent receivable after it has proved to the trustee that the contingent receivable has arisen.
Consequences of If the creditor delivers the application at a later date, the application is taken into account, but the creditor cannot exercise
failure
to
file the right to vote and other rights attached to the claim being filed. This is without prejudice to the right to fair satisfaction of
claims:
the creditor; however, it can only be satisfied from the proceeds included in the schedule of general nature, the intention of
which was compiled in the Commercial Gazette after the application was filed with the administrator. The administrator
shall publish the entry of such a receivable in the list of receivables in the Commercial Bulletin, stating the creditor and the
amount entered.
In the case of a secured claim, the application delivered to the trustee must also duly and timely exercise the security right,
within the basic registration period of 45 days from the date of bankruptcy, otherwise it will expire.
Currency
of The claim is claimed in euro. If the claim is not claimed in euros, the amount of the claim shall be determined by the
registered
administrator by conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the bankruptcy by the
claims:
European Central Bank or the National Bank of Slovakia. If the claim is exercised in a currency whose reference
exchange rate is not determined and declared by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount
of the claim shall be determined by a professionally appointed administrator.
Obligations
of For each secured claim, a separate application must be filed stating the amount, type, order, subject matter and legal
secured
reason for the creation of the security right. The total amount of the claim will be divided into the principal and accessories
creditors:
in the application form, while the accessories will be divided in the application form according to the legal reason of its
origin.
A secured home loan creditor shall only be able to apply if the claim on the home loan is already fully payable, or if the
secured creditor whose security right is earlier has applied, as the administrator without undue delay in the secured home
loan creditor. notify in writing.
In the event of bankruptcy, a creditor who has a claim against a bankrupt other than the bankrupt is also claiming his claim
by bankruptcy if it is secured by a security right relating to the bankrupt's assets. Such a creditor can only be satisfied by
the proceeds obtained by the liquidation of the assets securing his claim, and can exercise voting rights at the creditors'
meeting only to the extent that his claim is likely to be satisfied from the assets which he is secured with. If such a creditor
fails to register his secured claim within the basic application period, his security right is not taken into account in the
bankruptcy proceedings, but has the right to surrender what the material concerned has enriched, as a claim against the
estate, which shall, however, be settled only after the satisfaction of all other claims against that estate.
Other data:
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e territory of the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for service with domicile or registered office in the Slovak Republic and
notify the administrator of the appointment in writing, otherwise the documents will be delivered to him only by publication in the Business
Journal. Anyone who, with a reservation of title, could otherwise request the exclusion of an item from the inventory, may exercise his rights in
bankruptcy by filing the application in the same way as he would exercise a security right. Such a creditor entrusts the trustee with the
application to register and monetize the property subject to ownership. The provisions governing the position of the secured creditor shall
apply mutatis mutandis to the status of such a creditor. Article 29 para. 9 The CRC shall also apply to the exercise of rights by a creditor who
has leased the case to the debtor for a fixed term rent with a view to transfering the leased thing to the debtor's property. Upon expiry of the
basic application period, the administrator shall submit to the court, together with his opinion, a list of submissions deemed not to be
considered as applications, and the court shall without undue delay determine whether such applications are to be considered as applications
. The court shall deliver the order to the administrator, who shall notify the persons concerned. (§ 30 (1) ZKR). A claim filing a claim that is
filed by bankruptcy cannot be corrected or supplemented. (§ 30 (2) ZKR)
Pursuant to Section 166a para. 1 of the Criminal Code, unless otherwise provided by this Act (Sections 166b and 166c), the following
receivables are satisfied in bankruptcy:
(a) a claim which arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or the protection against creditors was granted (the "record
date");
(b) the future claim of the guarantor, the co-borrower or any other person against whom the claim is due debtor;
(c) a claim arising from the termination or withdrawal of the contract (§ 167d) in the case of a contract concluded prior to bankruptcy
Pursuant to Section 166b para. 1 ZKR, are claims excluded from satisfaction:
(a)
the
receivable
accessories
that
exceed
5%
of
the
principal
of
the
receivable
for
each
calendar year of the existence of the receivable to which the entitlement arose prior to the record date; for a period shorter than a calendar
year, an enforceable aliquot part of the accessories remains,
(b) the accessories of the claim to which the claim arose on the decisive day and after the decisive day; this does not apply to a housing
loan claim, unless it has been declared bankrupt,
(c)
a promissory note, if it was signed by the debtor before the record date;
(d) contractual penalties and other financial penalties, whether private or public, where the obligation giving rise to the right to impose or
impose such a penalty or penalty was breached before the operative date;
e)
monetary claims belonging to or belonging to a related party of the debtor and which arose before the decisive date;
(f) the costs incurred by the parties in connection with their participation in the insolvency proceedings or in the repayment schedule.
Pursuant to Section 166c para. 1 ZKR, the following claims are not affected by the debt relief:
(a) a claim by a creditor - natural person who has not been acquired by assignment, transfer or passage, except inheritance, unless such
claim has been filed in bankruptcy because the creditor has not been notified in writing by the trustee that bankruptcy has been declared; §
166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:
(b) a claim for legal aid granted to a debtor by the Legal Aid Center in connection with a debt relief procedure;
(c)
a secured claim to the extent that it is covered by the value of the subject of the security
right; § 166b par. 1, par. and (b) this is without prejudice to:
(d) a claim for liability for damage to health or willful misconduct, including the accessories of such a claim;
(e)
the child's maintenance claim, including the accessories of such a claim;
(f)
labor claims against the debtor,
(g)
a fine under the Penal Code,
(h) non-monetary receivable.
Claims may be submitted in any official language of the institutions of the European Union. Notwithstanding this, however, you may later be
required to submit a translation into the official language of the Member State in which proceedings are instituted or, where there are several
official languages inthat Member State, in the official language or one of the official languages ofthe place , in which the insolvency
proceedings have been opened, or in any other language indicated by the Member State as acceptable (the languages indicatedby the
Member States can be found here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447- en.do ? init = true] 2). Further information on
insolvency proceedings in Member States can be found by clicking on the following link: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447en.do?init=true2]. Relevant information on the specific insolvency proceedings covered by this notice can be obtained at the following website
of the European e-Justice Portal: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en.

K023308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Dobias
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Sáska
Sídlo správcu:
Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/431/2020 S 1926
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/431/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

JUDr. Jakub Sáska, so sídlom kancelárie správcu: Horná Súča 381, 913 33 , správca majetku
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dlžníka Mgr. Miroslav Dobias, nar. 23.12.1969, trvale bytom 972 51 Handlová, Slovensko, týmto vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka.
Kolo: PRVÉ
Predmet: Nehnuteľný majetok , konkrétne súpisová zložka č.1 -2 súpisu všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý
bol zverejnený vo vydaní Obchodného vestníka č. 91/2021 dňa 13.05.2021
Nehnuteľný majetok
1 . Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 613
okres Prievidza, obec: Handlová, katastrálne územie : Morovno
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/1
druh: Orná Pôda
parcelné číslo: 764/2
výmera 367m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
2. Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 440
okres Levice, obec:Pečenice, katastrálne územie :Pečenice
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/1
-par.č. 1872/3
o výmere 3385 m2 ,
druh Trvalý trávny porast
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok v zmysle §167n ods. 1 ZKR deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Dátum zapísania do súpisu: 13.12.2020

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu
a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Obálku označiť číslom
konkurzu a nápisom „ NEOTVÁRAŤ!“ . Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu
občianskeho preukazu. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu
z obchodného alebo iného registra nie staršiu ako tri mesiace spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby,
ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je
potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno
(názov) právnickej osoby.
Číslo bankového účtu v Tatra banka a.s, číslo účtu (IBAN) : SK87 1100 0000 0029 3331 6962.
VS:4312020
Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka 1. kolo“+ meno a priezvisko záujemcu fyzickej
osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese judr.saska.med@gmail.com
Správca poučuje prípadných záujemcov s súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ponuka nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota určená správcom . Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
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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 .
Správca upovedomuje , že náklady súvisiace s prevodom majetku hradí výlučne víťaz ponukového
konania , inak je správca oprávnený víťaznú ponuku odmietnuť .

JUDr. Jakub Sáska , správca

K023309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Šandor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom neuvedené, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/67/2021 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/67/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Ján Súkeník, správca dlžníka Štefan Šandor nar. 13.10.1979 trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom
v zmysle ust. § 85 ods.2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s ust. § 8 ods.4 zákona č.
8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Stred 60/55 Považská Bystrica
v pracovných dňoch Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod,.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutuie do správcovského spisu sa podávajú elektronickou poštou
na adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo telefonicky na č.tel.: 042/4321663 resp. č. MT: 0915 871 028.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K023310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvátová Jana, rod. Štangová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Karasíny 247/21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/393/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/393/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 18.06.2019, č. k. 38OdK/393/2019 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
– Jana Horvátová, rod. Štangová, nar. 01.07.1985, trvale bytom Na Karasíny 247/21, 971 01 Prievidza,
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie ustanovil správcu Mgr. Janette Adamcová, so sídlom
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 120/2019 dňa 24.06.2019.
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 ods.1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa vyhlásenia dlžníka na úvodnom stretnutí dňa 07.08.2019 a podľa následného šetrenia správcom, dlžník nie
je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty a speňažiť.
Na základe týchto skutočností a potom, čo správca zistil podľa ust. §167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jana Horvátová, rod. Štangová, nar.
01.07.1985, trvale bytom Na Karasíny 247/21, 971 01 Prievidza, z r u š u j e.
V Myjave, 13.05.2021, Mgr. Janette Adamcová, správca

K023311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 126, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1962
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: 31OdK/66/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/66/2021
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: Imrich Szabó, nar.:
25.05.1962, bytom 946 31 Chotín 126, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
31OdK/66/2021-19 zo dňa 07.05.2021, zverejnené v obchodnom vestníku č. 91/2021 zo dňa 13.05.2021, 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
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K023312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Kuruc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 55/44, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/5/2021 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/5/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Patrik Kuruc, nar. 02.09.1974, bytom Na Hôrke 55/44, 949 11 Nitra - Diely
(ďalej ako „dlžník“), v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka, vedenom pod sp.zn.: 31OdK/5/2021, počas
výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa
08.12.2020, ako aj na základe výsledkov preskúmavania pomerov dlžníka správcom podľa § 166i ZoKR, že dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. § 167h ZoKR. Na základe
uvedených skutočností správca následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1
ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Patrik Kuruc, nar. 02.09.1974, bytom Na Hôrke 55/44, 949
11 Nitra - Diely (ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 31OdK/5/2021, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a §
167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok
alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne
niektorému z dedičov dlžníka.
V Nitre dňa 13.05.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K023313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 126, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1962
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: 31OdK/66/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/66/2021
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: 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: Imrich Szabó, nar.: 25.05.1962, bytom 946 31 Chotín
126, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: 31OdK/66/2021-19 zo dňa 07.05.2021,
zverejnené v obchodnom vestníku č. 91/2021 zo dňa 13.05.2021, týmto oznamuje číslo účtu úpadcu vedenom
v banke: PRIMA Banka Slovensko, a.s. pobočka Nitra IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308. JUDr. Kamil
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Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K023314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chotín 126, 946 31 Chotín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1962
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: 31OdK/66/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/66/2021
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: Imrich Szabó, nar.:
25.05.1962, bytom 946 31 Chotín 126, Slovenská republika, ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31OdK/66/2021-19 zo dňa 07.05.2021 bol vyhlásený konkurz a dlžník sa zbavuje
dlhov.

According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Imrich Szabó, born 25.05.1962, domicile Chotín No 126, 946 31 Chotín, Slovak
Republic hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Nitra,
No. 31OdK/66/2021-19 dated of 7. May 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. 91/2021 dňa 13.05.2021. Dňom
14.05. 2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was Publisher Journal 91/2021 on 13. May 2021. Bankruptcy was
declared on of May 14. 2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§199 ods. 9 ZoKR v spojení s ust. §28 ods. 6 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 28 sec.6 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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).
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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).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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

Beresecký,

K023315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kornélia Turcsíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petofiho 842/12, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1969
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: 31OdK/20/2021 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/20/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
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SPEŇAŽOVANIE VŠEOBECNEJ PODSTATY DRAŽBOU

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 31OdK/20/2021-19 zo dňa 12.02.2021bol vyhlásený konkurz na dlžníka:
Kornélia Turcsíková, nar.: 06.09.1969, bytom Petöfiho 842/12, 943 01 Štúrovo.
B/
PREDMETOM DRAŽBY je nehnuteľný majetok dlžníka, tak ako bol zapísaný do súpisu všeobecnej
konkurznej podstaty a zverejnený v obchodnom vestníku č. 43/2021 ako nehnuteľný majetok Okres: Nové Zámky,
Obec: Svodín, katastrálne územie: Nemecký Svodín na LV č. 1764 :
parcela číslo 214, záhrada o výmere 1137 m², ako parcela registra „C“
parcela číslo 215/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 166 m², ako parcela registra „C“
parcela číslo 215/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 968 m², ako parcela registra „C“
spolu vlastnícky podiel: ½ a súpisová hodnota je 34.065 Eur
a

parcela číslo 215/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m², ako parcela registra „C“,
právny vzťah k stavbe - rodinný dom s.č. 1034, na pozemku 215/3 je evidovaný na LV
č. 1346
spolu vlastnícky podiel: ½ a súpisová hodnota je 700 Eur

C/
Tretia kolo dražby sa bude konať dňa 18.06.2021 o 10,3o hod. v kancelárií správcu, Farská 33, Nitra
I. poschodie. Prvé kolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 44/2021 a druhé kolo dražby zverejnené v
obchodnom vestníku č. 70/2021 boli neúspešné. Najnižšie podanie je určené v zmysle § 167n ZoKR. Obhliadka
nehnuteľností bude podľa telefonického alebo mailového dohovoru.
Dražby sa môže zúčastniť fyzická osoba, alebo právnická osoba, za podmienok uvedených v zákone,
v podmienkach speňažovania a za dodržania podmienok platných v núdzovom stave a pokynov pre ochranu
zdravia a života účastníkov dražby.
D/
Speňažované pozemky sa nachádzajú v obci Svodín s príjazdom po spevnenej verejnej komunikácií Dlhý
rad alebo z Ulice kopca Tenkesa. Pozemky sú súčasť zástavby v obci Svodín s príjazdom cez pozemky vo
vlastníctve tretích osôb. Na p.č. 215/3 je evidovaný rodinný dom vo vlastníctve tretích osôb podľa LV č. 1346.
Správca speňažuje a kupujúci nadobúda majetok v dražbe v stave, v akom „stojí a leží“ a za dodržania
zákonnej povinnosti v zmysle úst. § 167r ZoKR.
Všetky výdavky a akékoľvek náklady spojené s prepisom vlastníctva, oznamovacou povinnosťou a iné
náklady znáša vydražiteľ v celosti.
Cena dražobnej zábezpeky je určená na 3.000 Eur za pozemky a na 100 Eur za pozemok pod RD
s.č.1034. Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr dňa 16.06.2021 na účte správcu v banke: PRIMA
Banka Slovensko, a.s. pobočka Nitra IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308.
V prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške v určenom termíne, celá dražobná zábezpeka prepadá
v prospech úpadcu.
E/
Správca až po lehote 10 dní odo dňa uplynutia lehoty dražby určí kupujúceho, v súlade s ust. § 167r ZoKR
a záväzným pokynom.
Podanie podľa príklepu musí vydražiteľ uhradiť do 25 dní odo dňa konania dražby, inak správca je
oprávnený dražbu zrušiť a vyhlásiť nové kolo dražby.
V prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške a v termíne, celá dražobná zábezpeka prepadá
v prospech úpadcu. Správca si vyhradzuje právo, dražbu zrušiť a vyhlási nové kolo zverejním v obchodnom
vestníku. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K023316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horný František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubník 81, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/262/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/262/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: František Horný, nar. 04.02.1960, Dubník 81, 941 35 Dubník, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 28.04.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
František Rusnák

Ulica:
Belecká

Číslo:
391

Obec
Podhájska

PSČ:
941 48

Štát
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
17000,00 €

JUDr. Martina Holečková, správca

K023317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Turancsik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 31, 947 03 Hurbanovo - Bohatá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1963
Obchodné meno správcu:
JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/218/2020 S1980
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/218/2020
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. VANS Andrej Aurélius k.s., so sídlom kancelárie: Námesie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno, IČO: 52
736 644, správca úpadcu: Tibor Turancsik, nar.: 27. 07. 1963, bytom: Mierová 31, 947 03 Hurbanovo - Bohatá,
ponúka v I. kole ponukového konania na predaj z majetku úpadcu nehnuteľnosti:
Súpisová zložka č. 1 : Pozemok na č. LV 6704, o výmere 4194m2, s parcelným číslom 10419/1, v k. ú. Nesvady,
súpisová hodnota: 419,40€
Súpisová zložkač. 2 : Pozemok na č. LV 6704, s parcelným číslom 10421/1, o výmere 4100m2 v k. ú. Nesvady,
súpisová hodnota: 205,00€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka č. 3 : Pozemok na č. LV 6704, s parcelným číslom 10422/1, o výmere 3953m2, v k. ú. Nesvady,
súpisová hodnota: 395,30€
Súpisová zložka č. 4 : Pozemok na č. LV 6704, s parcelným číslom 10423/1, o výmere 277m2, v k. ú. Nesvady,
súpisová hodnota: 27,70€
Súpisová zložka č. 5 : Pozemok na č. LV 6744, s parcelným č. 10914/1, o výmere 719m2, v k. ú. Nesvady,
súpisová hodnota: 36,00€
Súpisová zložka č. 6 : Pozemok na č. LV 6744, parcela č. 10915/1, o výmere 1935m2, k. ú. Nesvady, súpisová
hodnota: 97,00€
Súpisová zložka č. 7 : Pozemok na č. LV 6744, parcela č. 10916/1, o výmere 2090m2, k. ú. Nesvady, súpisová
hodnota: 209,00€
Súpisová zložka č. 8 : Pozemok na č. LV 6744, parcela č. 10917/1, o výmere 3827m2, k. ú. Nesvady, súpisová
hodnota: 382,70€
Súpisová zložka č. 9 : Pozemok na č. LV 6744, parcela č. 10918/1, o výmere 273m2, k. ú. Nesvady, súpisová
hodnota: 27,30€
Súpisová hodnota č. 10: Pozemok na č. LV 6744, parcela č. 10919/1, o výmere 1277m2, k. ú. Nesvady, súpisová
hodnota: 64,00€
Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku je možné na základe žiadosti zaslanej
vyhlasovateľovi na emailovú adresu: judr.vans.skp@gmail.com, pričom budú zároveň záujemcom zaslané
podrobné podmienky ponukového konania. Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí
byť v súlade s podmienkami ponukového konania, správcovi na adresu kancelárie : JUDr. VANS Andrej Aurélius
k.s., so sídlom Námesie Kossutha 3087/133, 945 01 Komárno, najneskôr do desiatich dní odo dňa zverejnenia
tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

K023318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krauszová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 905/101, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/50/2021 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/50/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Mária
Krauszová, nar. 18.09.1941, bytom Petöfiho 905/101, 943 01 Štúrovo (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že účastníci
konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852764 alebo na e-mail:
spravca@reguli-spravca.sk
Mgr. Lukáš Reguli, správca
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K023319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Duka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová ul. 90, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 144 581
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S 1731,
správca úpadcu: František Duka, nar.: 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, PSČ: 946 36, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Tulipánová ul. č. 90, 946 36
Kravany nad Dunajom, IČO: 14 144 581 (ďalej len „Úpadca“) týmto zverejňuje aktualizáciu súpisu oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri Trati 15, 820 14 Bratislava, IČO:
35 744 723, číslo zabezpečených pohľadávok podľa zoznamu pohľadávok: 30-68, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 57/2017 zo dňa 22.03.2017 (K006429) v rozsahu opravy nesprávnych údajov (opravené
údaje sú vyznačené tučným písmom).
Stavby:
Popis Štát
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom

Obec

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom
Kravany
Dunajom

Katastrálne
územie
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom
nad Kravany
Dunajom

nad
nad
nad
nad
nad
nad

Číslo
LV

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
úpadcu

podiel Súpisné
číslo

Súpisová hodnota v
EUR

749

556/15

1/2

388

2 786,24 EUR

749

556/12

1/2

389

3 328,80 EUR

749

556/10

1/2

390

2 158,01 EUR

749

556/11

1/2

391

1 872,45 EUR

749

556/5

1/2

406

4 254,83 EUR

749

556/8

1/2

408

599,67 EUR

Pozemky:
Druh
Zastavaná
plocha
a nádvorie
Zastavaná
plocha
a nádvorie
Zastavaná
plocha
a nádvorie
Zastavaná
plocha
a nádvorie
Zastavaná
plocha
a nádvorie

Výmera
v m2

Štát

Obec

4685 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

1043 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

1519 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

375 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

147 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

529 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

459 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

Ostatná plocha 2907 m2
Zastavaná
plocha
a nádvorie
Zastavaná
plocha

Katastrálne
územie

Číslo Register
LV
evidencie

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota
EUR

749

C

556/2

1/2

5 303,77 EUR

749

C

556/5

1/2

1 180,75 EUR

749

C

556/6

1/2

1 719,62 EUR

749

C

556/7

1/2

424,53 EUR

749

C

556/8

1/2

166,42 EUR

749

C

556/9

1/2

3 290,94 EUR

749

C

556/10

1/2

598,87 EUR

749

C

556/11

1/2

519,62 EUR
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a nádvorie
Zastavaná
plocha
a nádvorie
Zastavaná
plocha
a nádvorie
Zastavaná
plocha
a nádvorie
Zastavaná
plocha
a nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie

republika

Dunajom

816 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

81 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

6 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

683 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

Deň vydania: 18.05.2021

Dunajom
749

C

556/12

1/2

923,77 EUR

749

C

556/13

1/2

91,70 EUR

749

C

556/14

1/2

6,79 EUR

749

C

556/15

1/2

773,21 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K023320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krauszová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 905/101, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/50/2021 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/50/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
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(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Mária Krauszová, nar.: 18.09.1941, trvale bytom Petöfiho 905/101, 943 01 Štúrovo (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 21.04.2021, sp. zn.
27OdK/50/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 80/2021 dňa 28.04.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený Mgr. Lukáš Reguli so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1897 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Mária Krauszová, born on 18.09.1941, with permanent address at Petöfiho 905/101, 943 01
Štúrovo (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra
of 21.04.2021, ref. No. 27OdK/50/2021 published in the Commercial report No. 80/2021 of 28.04.2021 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Lukáš Reguli with its office at Štefánikova 9, 949 01 Nitra, ref.
No. of trustee: S1897 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
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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
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
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údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
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.
Nitra, dňa 11.05.2021
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Nitra, on 11.05.2021
Mgr. Lukáš Reguli, správca dlžníka
Mgr. Lukáš Reguli, trustee of the bankrupt

K023321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Duka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová ul. 90, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 144 581
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S 1731,
správca úpadcu: František Duka, nar.: 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, PSČ: 946 36, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Tulipánová ul. č. 90, 946 36
Kravany nad Dunajom, IČO: 14 144 581 (ďalej len „Úpadca“) týmto zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 57/2017 zo dňa 22.03.2017 (K006430) v rozsahu
súpisovej hodnoty a zmeny čísel listov vlastníctva niektorých nižšie uvedených súpisových zložiek.
Pozemky:
Druh
Zastavaná
plocha
a nádvorie
Zastavaná
plocha
a nádvorie

Výmera
v m2

Štát

Obec

647 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

495 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom
Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom
Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom
Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom
Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom
Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom
Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom
Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

Ostatná plocha 685 m2
Orná pôda

1659 m2

Orná pôda

4287 m2

Orná pôda

1888 m2

Orná pôda

2104 m2

Orná pôda

4279 m2

Orná pôda

11 m2

Orná pôda

26 m2

Katastrálne
územie

nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

Číslo Register
LV
evidencie

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota
EUR

979

E

437/128

1/32

41,25 EUR

1152

E

437/228

1/32

33,26 EUR

393

C

640/2

1/2

2 209,13 EUR

1144

E

189/4

1/2

555,77 EUR

1144

E

192/42

1/2

1 436,15 EUR

1151

E

405/50

1/2

632,48 EUR

1151

E

405/51

1/2

704,84 EUR

1151

E

437/20

1/2

1 433,47 EUR

1151

E

437/219

1/2

3,69 EUR

899

E

437/119

1/2

8,71 EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K023322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Duka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulipánová ul. 90, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14 144 581
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2016
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S 1731,
správca úpadcu: František Duka, nar.: 17.09.1962, bytom Kravany nad Dunajom č. 90, PSČ: 946 36, fyzická
osoba podnikajúca pod obchodným menom: František Duka, s miestom podnikania Tulipánová ul. č. 90, 946 36
Kravany nad Dunajom, IČO: 14 144 581 (ďalej len „Úpadca“) týmto zverejňuje aktualizáciu súpisu oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, číslo zabezpečených pohľadávok podľa zoznamu pohľadávok: 69-90, ktorý bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 57/2017 zo dňa 22.03.2017 (K006429) v rozsahu súpisovej hodnoty.
Stavby:
Popis

Štát

Obec

Rodinný
dom

Slovenská
republika

Kravany
Dunajom

Katastrálne
Číslo
územie
LV
nad Kravany
nad
313
Dunajom

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky podiel Súpisné
úpadcu
číslo

Súpisová
hodnota v EUR

640/3

1/4

5 461,00 EUR

89

Pozemky:
Druh
Zastavaná
plocha
a nádvorie
Zastavaná
plocha
a nádvorie

Výmera
v m2

Štát

Obec

Katastrálne
územie

864 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

217 m2

Slovenská
republika

Kravany nad Kravany
Dunajom
Dunajom

nad

Číslo Register
LV
evidencie

Parcelné
číslo

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

Súpisová
hodnota
EUR

313

C

640/3

1/4

1 393,20 EUR

313

C

640/6

1/4

349,91 EUR

v

LawService Recovery, k.s., správca

K023323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krauszová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 905/101, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/50/2021 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/50/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Mária
Krauszová, nar. 18.09.1941, bytom Petöfiho 905/101, 943 01 Štúrovo (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
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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spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR.
Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98 0900 0000 0051 4884
7091, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K023324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jerguš Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianovo 20, 951 08 Golianovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/40/2021 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/40/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Jaroslav
Jerguš, nar. 14.09.1975, bytom Golianovo 20, 95108 Golianovo (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR.
Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98 0900 0000 0051 4884
7091, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K023325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jerguš Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianovo 20, 951 08 Golianovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/40/2021 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/40/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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 na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Jaroslav Jerguš, nar.: 14.09.1975, trvale bytom Golianovo 20, 95108 Golianovo (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 14.04.2021, sp. zn.
23OdK/40/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 74/2021 dňa 20.04.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený Mgr. Lukáš Reguli so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1897 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Jaroslav Jerguš, born on 14.09.1975, with permanent address at Golianovo 20, 95108
Golianovo (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Nitra of 14.04.2021, ref. No. 23OdK/40/2021 published in the Commercial report No. 74/2021 of 20.04.2021 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Lukáš Reguli with its office at Štefánikova 9, 949 01 Nitra, ref.
No. of trustee: S1897 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
§ 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
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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
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
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.
Nitra, dňa 06.05.2021
Nitra, on 06.05.2021
Mgr. Lukáš Reguli, správca dlžníka
Mgr. Lukáš Reguli, trustee of the bankrupt

K023326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jerguš Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianovo 20, 951 08 Golianovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/40/2021 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/40/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný 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 pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka:
Jaroslav Jerguš, nar. 14.09.1975,bytom Golianovo 20, 95108 Golianovo (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852764 alebo na e-mail:
spravca@reguli-spravca.sk
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K023327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Petržel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 554/28, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/62/2021 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/62/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 05.05.2021, spisová značka 27OdK/62/2021-19 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Milan Petržel, narodený 31.07.1988, bytom Osloboditeľov
554/28, 935 02 Žemberovce, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 90/2021 dňa 12.05.2021 pod číslom K022094
a nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2021.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje,
že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch
od 8:00 hod do 14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0948 017736.
V Nitre, dňa 13.05.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K023328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Petržel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 554/28, 935 02 Žemberovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/62/2021 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/62/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 05.05.2021, spisová značka 27OdK/62/2021-19 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Milan Petržel, narodený 31.07.1988, bytom Osloboditeľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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554/28, 935 02 Žemberovce, Slovenská republika. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 90/2021 dňa 12.05.2021 pod číslom K022094
a nadobudlo právoplatnosť dňa 13.05.2021.
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje
účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN
SK36 7500 0000 0040 2226 6000, SWIFT: CEKOSKBX vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol 27492021.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
V Nitre, dňa 13.05.2021

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K023329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ösziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná cesta 2585/1, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/59/2021 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/59/2021
Druh podania:
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 Mária Ösziová, nar. 13.11.1954, bytom Okružná
cesta 2585/1, 945 01 Komárno, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 31OdK/59/2021,
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

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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K023330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ösziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná cesta 2585/1, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/59/2021 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/59/2021
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 Mária Ösziová, nar. 13.11.1954, bytom Okružná
cesta 2585/1, 945 01 Komárno, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k. 31OdK/59/2021,
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.

K023331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Ösziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná cesta 2585/1, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Školská 13, 936 01 Šahy
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/59/2021 S1996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/59/2021
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 !

„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables „
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty „
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne „
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad „
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες „
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter „
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare „
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro „
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai „
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők „
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów „
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati „
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat „
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta „
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват „
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită „
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Mária Ösziová, nar. 13.11.1954, bytom Okružná cesta 2585/1, 945 01 Komárno
oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31OdK/59/2021 zo dňa
04.05.2021, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 88/2021 zo dňa 10.05.2021 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 Mária Ösziová, born on 13.11.1954, permanent
address Okružná cesta 2585/1, 945 01 Komárno, our duty is to inform you that with the Resolution from
the 04.05.2021, No. 31OdK/59/2021 promulgated in the Commercial bulletin No. 88/2021 on 10.05.2021 has
District Court Nitra proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously 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).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
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pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets
with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are
accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu (§ 167l ods. 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň
nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to
the electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within
45 days of the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA). The beginning of the period for registration of
the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BaRA). Applications
received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights. The
creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal
that it is drawing up the playout schedule.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
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If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction
of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property , whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery
of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e)
celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web
site https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk
and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic
requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b)
name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature
(§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy
, in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
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sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in
full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager
without undue delay of the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA). A
creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of
the monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2
BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th
May 2015.

PhDr. JUDr. Igor Doboš, PhD., LL.M., MBA., správca /trustee of the bankrupt
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K023332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cviková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľanová 3066/8, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/52/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/52/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Viera Cviková, nar. 17.10.1968, bytom Ľanová 3066/8, 93405 Levice ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l
ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74
0900 0000 0050 5876 4399, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K023333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cviková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľanová 3066/8, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/52/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/52/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Viera Cviková, nar. 17.10.1968, bytom Ľanová 3066/8, 93405 Levice (ďalej len „Dlžník“) oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Radlinského 2, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30
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Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K023334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cviková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľanová 3066/8, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1968
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/52/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/52/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
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(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Viera Cviková, nar.: 17.10.1968, trvale bytom Ľanová 3066/8, 93405 Levice (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že
na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 26.04.2021, sp. zn. 31OdK/52/2021,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 83/2021 dňa 03.05.2021 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Viera Cviková, born on 17.10.1968, with permanent address at Ľanová 3066/8, 93405 Levice,
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
26.04.2021, ref. No. 31OdK/52/2021 published in the Commercial report No. 83/2021 of 03.05.2021 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Radlinského 2, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
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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
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
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declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
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.
Nitra, dňa 07.05.2021
Nitra, on 07.05.2021
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
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LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K023335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leľa 75, 943 65 Leľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1960
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/202/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/202/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zrušenie
konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Insolvency Management Group, k. s., správca
JUDr. Dávid Matyšák, EMBA, LL.M, komplementár

K023336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bihari Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 521 / 15, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1973
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/292/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/292/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zrušenie
konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Insolvency Management Group, k. s., správca
JUDr. Dávid Matyšák, EMBA, LL.M, komplementár

K023337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferenczy Gyula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 0, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1989
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/1/2021 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/1/2021
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31OdK/1/2021
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zrušenie
konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Insolvency Management Group, k. s., správca
JUDr. Dávid Matyšák, EMBA, LL.M, komplementár

K023338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozák Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Dedina 104, 935 25 Nová Dedina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1983
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/227/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/227/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zrušenie
konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Insolvency Management Group, k. s., správca
JUDr. Dávid Matyšák, EMBA, LL.M, komplementár

K023339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šupová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamanová 0, 956 12 Kamanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/277/2020 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/277/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií oznamuje zrušenie
konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Insolvency Management Group, k. s., správca
JUDr. Dávid Matyšák, EMBA, LL.M, komplementár
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K023340
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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 § 167v ods. 1 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. Takéto oznámenie však správca neuskuteční skôr, jako uplynie základna príhlasovacia lehota,
a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, jako takéto šetrenia
uskutečnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 78/2021 zo dňa
26.04.2021; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

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

K023341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajčovič Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 912/2, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/69/2021 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/69/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Erik Štorek, súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníka Štefan Krajčovič, nar. 09.01.1985,
SNP č. 912/2, Komjatice, týmto oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese Bezručova 16, Nové Zámky na 2. poschodí, a to pondelok až štvrtok v pracovnom čase od 08:00 hod.
do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod a v piatok od 08:00 do 14:00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je
potrebné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0950 183 264.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.05.2021

V Nových Zámkoch, dňa 13.5.2021
Mgr. Erik Štorek, správca

K023342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajčovič Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 912/2, 941 06 Komjatice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/69/2021 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/69/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka Štefan Krajčovič, nar. 09.01.1985, SNP č. 912/2, Komjatice, podľa
ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) Zák. č. 7/2005 Z. z. v platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu 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, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávok na bankový účet vedený banka Slovenská sporiteľňa, a.s., pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je
potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32
odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt verejnej správy
podľa osobitného predpisu.

Číslo účtu: IBAN SK23 0900 0000 0051 7933 5056

V Nových Zámkoch, dňa 13.5.2021
Mgr. Erik Štorek, správca

K023343
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:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Týmto vylučujem súpisovú zložku zo všeobecnej podstaty a to:
Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľné veci/ súbor

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo súp.zl.
majetku

Popis hnuteľnej veci
Mobilný telefón Huawei P20

1

Deň vydania: 18.05.2021

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

Týmto predmetná súpisová zložka prestáva podliehať konkurzu na základe § 167p ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Dôvod vylúčenia je, že sa predmetnú súpisovú zložku nepodarilo speňažiť ani v 3. kole ponukového konania.
Týmto zverejnením na základe § 167p ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, vyzývam prihlásených veriteľov aby prejavili záujem o
vylúčené súpisové zložky (uvedené nižšie) do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v obchodnom
vestníku. Prihlásený veriteľ, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku, na toho budú predmetné súpisové zložky
prevedené. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady. Predmetné súpisové zložky:
V Jarku, dňa 13.05.2021
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K023344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aeolus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 29, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 449 069
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/1/2020 S1383
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/1/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok:
Prihláška pohľadávky zo dňa 12.05.2021, veriteľ: RadioLAN, spol.
Bratislava, IČO: 35 892 641, prihlásená suma: 216,15 EUR.

s

r.o.,

Kuklovská

9,

841

05

K023345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Fojtík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domadice 94, 935 87 Domadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/192/2020 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/192/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.05.2021

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej konkurznej podstaty
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Peter Fojtík, nar. 12.07.1971, bytom 935 87 Domadice 94 (ďalej len
„dlžník“), vo veci oddlženia dlžníka konkurzom vedenom pod sp.zn.: 23OdK/192/2020, v súlade s ust. § 167u
ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoKR“)
oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej konkurznej podstaty.
Do zoznamu nákladov konkurzu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu na adrese: Akademická 4, 949 01
Nitra, počas úradných hodín od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.
Termín nahliadnutia do zoznamu nákladov konkurzu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom telefonicky na
mob.č.: 0907/103 871, resp. emailom na adrese: nagy.spravca@gmail.com
V Nitre, dňa 13.05.2021

JUDr. Roman Nagy, správca

K023346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 405 078
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29K/1/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/1/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ majetku : Iná majetková hodnota
Názov

Súpisová
Register
hodnota [EUR]

Hotovosť v pokladni ku
12314,02
dňu vyhlásenia konkurzu

Pokladňa
úpadcu

Poznámka
Uvedená suma sa nachádzala v pokladni úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu. Z
tejto sumy bola odvedená na správcovský účet 12.000,- EUR. V pokladni zostalo
300 EUR.

Typ majetku : Peňažná pohľadávka z účtu
Súpisová
Zostatková
suma,
Číslo účtu
hodnota [EUR] peňažná mena

Názov

Finančný stav jediného bankového účtu
VUNAR PRODUKT, a.s.
ku dňu 3060,41
18.03.2021

3060.41

Banka

SK2075000000004024683916

Československá
obchodná banka, a.s.

Typ majetku : peňažná pohľadávka

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

Zmluva o dielo č. 14/2016 zo dňa
21.09.2016
Zhotoviteľ: PORVENIR s.r.o. , IČO:
0
45632596, Bitúnkova 4799/4, 94001
Nové
Zámky
Prebiehajúce súdne konanie...
Ťažký starý neupravený šrot - odber
dlžníkom
0

Celková
suma,
peňažná
mena

Právny
dôvod
pohľadávky

vzniku

Dlžník

Poznámka

PORVENIR s.r.o. , IČO:
2880 EUR s Faktúra zálohová č. Z-36/16
45632596, Bitúnkova 4799/4,
DPH
zo dňa 20.9.2016
94001 Nové Zámky

1135,20

Faktúra č.2016/0140 zo dňa

Zberné suroviny a.s., IČO
35701986, Kragujevská 3, 010

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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0

1936,22

Strojárenská výroba a dodanie
zákazkovej
súčiastky/konštrukcie 3488,4
podľa objednávky odberateľa
Zákazková strojárenská výroba a
dodanie súčiastky/konštrukcie podľa
506
špecifikácie
a
objednávky
odberateľa.
Zákazková strojárenská výroba a
dodanie súčiastky/konštrukcie podľa
7149
špecifikácie
a
objednávky
odberateľa.
Zákazková strojárenská výroba a
dodanie súčiastky/konštrukcie podľa
11586
špecifikácie
a
objednávky
odberateľa.
Zákazková strojárenská výroba a
dodanie súčiastky/konštrukcie podľa
40,8
špecifikácie
a
objednávky
odberateľa.
Zákazková strojárenská výroba a
dodanie
(montáž)
súčiastky/konštrukcie
podľa 120
špecifikácie
a
objednávky
odberateľa.

1135,20

35701986, Kragujevská 3, 010
01 Žilina

14.06.2016

Zákon č. 222/2004 Z. z.
Zákon o dani z pridanej Finančné
riaditeľstvo
hodnoty
Slovenskej republiky (Daňový
1936,22
Daňové priznanie daň z úrad Nitra, pobočka Nové
pridanej hodnoty podaná dňa Zámky)
25.02.2021
Objednávka AGMA, s.r.o.
144/2020
K
dátumu
3488,40 EUR
Faktúra VUNAR PRODUCT, AGMA, s.r.o., IČO: 31365884 zápisu
S DPH
a.s.
2021/0018
uhradené.
Splatnosť:
Objednávka
FFT
č.:
FFT
Produktionssysteme K
dátumu
506,00 EUR 1510310350
GmbH & Co. KG, Nemecko , zapísania
(export)
Faktúra VUNAR PRODUCT,
IČ DPH: DE812475200
uhradené.
a.s. č.: 2021/0028
Objednávka KUKA Systems
7149,00 EUR GmbH
č.:
4500065759 KUKA
Systems
GmbH, K
dátumu
(export - bez Faktúra
VUNAR Nemecko,
IČ
DPH: zapísania
DPH)
PRODUCT,a.s.
č.: DE811126057
uhradené.
2021/0023
Objednávka KUKA Systems
11586,00
GmbH
č.:
4500066240 KUKA
Systems
GmbH, K
dátumu
EUR (export - Faktúra
VUNAR Nemecko,
IČ
DPH: zapísania
bez DPH)
PRODUCT,a.s.
č.: DE811126057
uhradené.
2021/0027
Objednávka
S&S
Kovovýroba
s.r.o S&S Kovovýroba s.r.o., Svetlá K
dátumu
40,80 EUR s
č.:1000043700
8, 81102 Bratislava, SR, IČO: zápisu
DPH
Faktúra VUNAR PRODUCT, 36765431
uhradené.
a.s. č.: 2021/0022
120,00
DPH

Správa a údržba budov , technických
1506
zariadení, systémov a areálu.

1506,00
DPH

Správa a údržba budov , technických
1056
zariadení, systémov a areálu.

1056,00
DPH

Zákazková strojárenská výroba a
dodanie súčiastky/konštrukcie podľa
48
špecifikácie
a
objednávky
odberateľa.
Zákazková strojárenská výroba a
dodanie súčiastky/konštrukcie podľa
24
špecifikácie
a
objednávky
odberateľa.
Odovzdanie
ťažkého
kovového
odpadu do zberných surovín.
Záloha 1.208,00 EUR uhradená
vopred
pred
odobratím. 388
Doplatok po zvážení u odberateľa:
388,00
EUR.
DPH sa nepočíta.

Deň vydania: 18.05.2021

Objednávka VUNAR,a.s. č.:
VUNAR,a.s., T.G. Masaryka 1,
s 220/A/20
Nie
940 48 Nové Zámky, IČO:
Faktúra VUNAR PRODUCT,
uhradené.
31411444
a.s. č.: 2021/0020

Zmluva
o
poskytovaní
služieb uzavretá podľa §269,
ods.2
Obchodného VUNAR,a.s., T.G. Masaryka 1,
s
Nie
je
zákonníka zo dňa26.11.2018 940 48 Nové Zámky, IČO:
uhradené.
Faktúra
VUNAR 31411444
PRODUCT,a.s.
č.:
2021/0019
Zmluva
o
poskytovaní
služieb uzavretá podľa §269,
VUNAR,a.s., T.G. Masaryka 1, Nie
je
s ods.2
Obchodného
940 48 Nové Zámky, IČO: uhradené ku
zákonníka zo dňa26.11.2018
31411444
dňu zápisu.
Faktúra VUNAR PRODUCT,
a.s. č.: 2021/0026

48,00 s DPH

WATER
CUTTING
s.r.o.,
Faktúra
VUNAR
Uhradené do
Agátová
75/1171,
94603
PODUCT,a.s. č.: 2021/0021
dňa zápisu.
Kolárovo, IČO: 45895155

WATER
CUTTING
s.r.o.,
24,00 EUR s Faktúra VUNAR PRODUCT,
Uhradené do
Agátová
75/1171,
94603
DPH
a.s. č.: 2021/0025
dňa zapísania.
Kolárovo, IČO: 45895155

388,00 EUR

Faktúra VUNAR PRODUCT, Zberné suroviny Žilina a.s., Uhradené do
a.s. č.: 2021/0029
Kragujevská 3, 01001 Žilina
dňa zapísania.

Typ majetku : Hnuteľná vec
Názov
SHARP AR-6020DV - digitálne
kopírovacie
zariadenie
A3

je

Súpisová
hodnota
[EUR]

Stav

Rok
Podiel dlžníka Poznámka
výroby

350

Funkčné, denne používané

2018

1/1
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350
2x zásobníky na papier: A4 + A3
LAN pripojenie
HP DesignJet T120 atramentový
farebný
plotter 350
Šírka: 610 mm

Funkčné, denne používané

2018

1/1

Funkčné, denne používané

2016

1/1

Digitálny
tester
alkoholu
40
malé rozmery do vrecka, prenosný

Opotrebované,
morálne
2004
zastaralé
Opotrebovaný,
denne
2x
2005
používaný, kalibrácia nutná

RYOBI RHT 600 R el. nožnice na
0
živý plot

Nefunkčný, kompletný servis
2007
nutný, dlho nepoužívaný

1/1

HP LaserJet MJ212NF multifunkčná
30
laserová tlačiareň

Opotrebovaná,
denne
používaná... repas tonery 2012
používané, t.j. zanesená

1/1

ELEKON
dochádzkové
hodiny
Tlačí na papierové dochádzkové 150
hodiny

Opotrebované,
funkčné,
2012
namontované na stene

1/1

PANASONIC
DO

180

Používaný,
funkčný,
2012
namontovaný-demontáž nutná

1/1

50

Opotrebovaný, zastaralý,
prevádzke 24h denne

2013

1/1

Prenosný radiátor elektrický/olejový 20

Používaný často v zimných
2013
mesiacoch, funkčný

1/1

Páskovačka pre upínanie pások pri
180
balení kartónov/na palety

Opotrebovaný,
funkčný/použiteľný

2013

1/1

Olympys VR-370 digitálny fotoaparát 5

Opotrebovaný,
pokazený

2014

1/1

Box pojazdný pre remeselníkov

25

Opotrebovaný, použiteľný

2015

1/1

Daewoo digitálna mikrovlnná rúra

25

Používané denne, funkčné

2015

1/1

PANDA 640 priemyselný vysávač

180

Opotrebovaný,
veľmi
znečistený
(mastnotami), 2015
repas nutný

1/1

Banner Frontit lesklý billboard

50

Opotrebovaný

1/1

Olympus fotoaparát

5

klimatizácia

PC Server Linux (vnútorná sieť)

v

momentálne

2015

1/1
1/1

OLEO-MAC
PW-150C
40
vysokotlakový čistič (vapka)

Opotrebovaný,
použiteľný,
výrazné netesnosti, repas 2013
nutný

1/1

Prezentačný
trojnožke)

Použivaný, funkčný

1/1

panel

(tabuľa

na

25

2008

Deň vydania: 18.05.2021

Pravdepodobne kalibrácia nutná.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Ceny sú uvedené s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Pokazený....nezasúva optiku pri
vypnutí. Oprava pravdepodobne
možná.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Ide o billboard s konkrétnou
reklamou. Použiteľný pre iného
nanajvýš ako krycia plachta odolná
voči poveternostným podmienkam.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
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SONY XS-F1735

Konkurzy a reštrukturalizácie

15

Používaný, zastaralý, funkčný 2008

1/1

350

Používaný denne, funkčný

2014

1/1

BENQ MW529 WH dataprojektor

180

Funkčný, málo
(max 15 hodín)

používaný

2016

1/1

TP-LINK SWITCH
rozbočovač

24-port

LAN

25

Funkčný,
nepretržite

v

prevádzke

2016

1/1

TP-LINK SWITCH
rozbočovač

16-port

LAN

15

Funkčný,
nepretržite

v

prevádzke

2016

1/1

SAMSUNG
HX-M201TCB/G M3
PORTABLE
2
TB
25
externý prenosný pamäťový disk pre
zálohovanie

Pravidelne používaný, funkčný 2016

1/1

Zverák MG-30H/HV-KS13010

380

Používaný, funkčný

2016

1/1

Zverák MG-30H/HV-KS13010

380

Používaný
funkčný

2016

1/1

Štvrťkruhový sprchovací kút 80x80
80
cm, priehladná

Funkčný,
dlhodobo
nepoužívaný, zanesený, trvale 2017
pripevnený

1/1

MAXTOR M3 Portable 2 TB
externý prenosný pamäťový disk pre 30
zálohovanie

Funkčný,
používaný

2017

1/1

Router TP-LINK8961 ADSL 4port

Nestabilný,
zastaralý,
v
2016
núdzovej situácii použiteľný

1/1

Alkohol tester digitálny AL7000
vreckový, prenosný, auto-adaptér, 70
trubičky pôvodne zabalené

Funkčný

2017

1/1

Brúska upínacia tužková SW135

Opotrebovaný, funkčný

2017

1/1

Páskovačka
S13 pre upínanie
45
pások pri balení kartónov/na palety

Používaná
funkčná

pravidelne,

2017

1/1

MAXTOR M3 PORTABLE
externý
prenosný
disk
zálohovanie

Funkčný,
používaný

pravidelne

2018

1/1

nestabilná,

2018

1/1

SHARP
AR5623D
zariadenie
zásobník
A3
LAN pripojenie

kopírovacie
+

A4

10

90

2TB
pre 35

pravidelne,

pravidelne

PEACH PS500-50 skartovačka A4

20

Diskutabilná,
zasekáva sa

LCD LG1934S monitor

25

Funkčný

2008

1/1

PC Comfor Office

50

Používaný, zastaralý

2013

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.

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

256

Obchodný vestník 94/2021

VIRTUOS HT-10
čiarových kódov

USB

Plochá valcovaná
Hutný
Množstvo:181 kg

tyč

Plochá valcovaná
Hutný
Množstvo: 131,80 kg

tyč

čítačka

Konkurzy a reštrukturalizácie

Funkčné, občas používané

2020

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2020

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2020

1/1

Plochá valcovaná tyč 100x60 mm
Hutný
materiál 101,26
Množstvo: 74 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2021

1/1

Plochá valcovaná tyč 100x40mm
Hutný
materiál 23,52
Množstvo: 19,6kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2019

1/1

Oceľ
Hutný
Množstvo: 35,90 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2003

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2009

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2006

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1987

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1984

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1983

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2009

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1999

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2020

1/1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2019

1/1

Dlhodobo

skladované,

2018

1/1

Plochá valcovaná
Hutný
Množstvo: 18,80 kg

Plochá
valcovaná
Hutný
Množstvo: 10kg

100x40
materiál 252,01

100x60
materiál 168,07

4HR
materiál 70,56

tyč

tyč

Oceľ
kruhová
Hutný
Množstvo: 72,50kg

Ý15

Ocel
kruhová
Hutný
Množstvo: 21,50 kg

Ý10

Oceľ
kruhová
Ý10
Hutný
Množstvo: 159,15kg

OCEL
KRUHOVA
Hutný
Množstvo: 5,30kg

20

120x60
materiál 19,74

80x10
materiál 25,66

19824
materiál 291,1

12050
materiál 25

19436
materiál 124,9

CK45
120
materiál 6,22

OCEL
KRUHOVA
Hutný
Množstvo: 9 kg

Ý15
materiál 22,51

Tyč
kruhová
Hutný
Množstvo: 36 kg

fí90

mm
materiál 69

Tyč
kruhová
Hutný
Množstvo: 39 kg

ø60

Oceľ tyč kruhová Ø40mm

mm
materiál 88,7

13,8

Deň vydania: 18.05.2021
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu neupresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30528
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:40004
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:30401
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:30012
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:00060
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:00030
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:00071
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20267
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:09720
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20420.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20414.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20408.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
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Oceľ tyč kruhová Ø40mm

Oceľ tyč
kruhová
Hutný
Množstvo: 3 kg

Konkurzy a reštrukturalizácie
13,8

Ø

80mm
materiál 5,62

použiteľné

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ kruhová priem. 106,5 mm
Hutný
materiál
K110 109,7
Množstvo: 15,5kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ kruhová priem. 116,5 mm
Hutný
materiál
K110 353,2
Množstvo: 50kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
100x15
Hutný
materiál
Množstvo: 8,50kg

mm
K110 69,24

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
kruhová
priem.96
Hutný
materiál
Množstvo: 11,9 kg

mm
K110 84,35

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ tyč kruhová
Hutný
materiál
Množstvo: 20 kg

Ø 160 mm
12050/CK45 36

Oceľ
kruhová
Hutný
materiál
Množstvo: 117,50 kg

Ø210mm
14260 191

Oceľ
kruhová
Hutný
materiál
Množstvo: 9,2kg

Ø50mm
14220 15,84

Oceľ
4hr
Hutný
materiál
Množstvo: 25,5 kg

35mm
14220 72,11

Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 33,1 kg

100x10mm
19312 20,39

Oceľ
kruhová
Hutný
materiál
Množstvo: 90 kg

Ø180
19663 137

Oceľ
kruhová
priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 60kg

Oceľ
kruhová
priem
Hutný
materiál
Množstvo: 90,1kg

110m
19436 261,53

50,8mm
K110 139

Oceľ
kruhová
priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 7,5kg

30
K110 57,23

2018

1/1

2018

1/1

2008

1/1

1982

1/1

2017

1/1

2019

1/1

2006

1/1

1989

1/1

2008

1/1

2008

1/1

2008

1/1

2008

1/1

2007

1/4

2008

1/1

2013

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20401.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20190
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00049.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20398.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
40105.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30009
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0154(0).
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20171
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20172.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30304
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20170.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20132
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20258
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20340.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
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Oceľ
plochá
32x9
Hutný
materiál
Množstvo: 12,9kg

mm
19312 32,58

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 41,7kg

mm
M238 212,88

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ kruhová priem.30,5 mm
Hutný
materiál
19552 295,67
Množstvo: 36,9 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
60x6
Hutný
materiál
Množstvo: 20,2 kg

mm
19312 112,11

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
25x10
Hutný
materiál
Množstvo: 55 kg

mm
19312 89,96

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
4hran
Hutný
materiál
Množstvo: 105,1kg

25m
19312 225,65

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

40,8

Oceľ
plochá
45x10
Hutný
materiál
Množstvo: 4,6kg

mm
K110 50,27

Oceľ
plochá
40x30
Hutný
materiál
Množstvo: 30,1 kg

mm
19312 116,3

Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 50kg

50x25mm
K720/19312 170,96

Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 291 kg

40x20mm
19312 351

Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 50,7 kg

70x12
19312 337

Oceľ
plochá
30x15
Hutný
materiál
Množstvo: 8,7 kg

mm
19312 38,68

Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 4,9kg

25x20mm
19312 18,7

Oceľ
plochá
30x20
Hutný
materiál
Množstvo: 7,5 kg

mm
19312 28,98

Oceľ
plochá
25x15
Hutný
materiál
Množstvo: 23,4kg

mm
19312 103,27

2006

1/1

2007

1/1

2001

1/1

2001

1/1

1982

1/1

1993

1/1

2008

1/1

2001

1/1

2001

1/1

1988

1/1

2001

1/1

2001

1/1

2001

1/1

2001

1/1

2001

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
Evid.číslo:30046
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20027.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:00072
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:00695
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00579
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00515.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30351.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00545
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00615.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00575
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00347.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
404(0)
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00405
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00339
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
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Oceľ
4-hran
Hutný
materiál
Množstvo: 38,7kg

20mm
19312 183,44

Oceľ
kruhová
Hutný
materiál
Množstvo: 33,2 kg

15,5mm
K110 253,92

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil L LNP 150x150x15 mm
Hutný
materiál
11373 56,82
Množstvo: 71,9kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
160x160x6mm
Hutný
materiál
11523 35
Množstvo: 0,91 m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Yakl
80x50x4
Hutný
materiál
Množstvo: 94,8kg

mm
S235 65,89

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Yakl
100x80x5
Hutný
materiál
Množstvo: 20,5 kg

mm
S235 17,84

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
profil
L
Hutný
Množstvo: 4 kg

50x50x5
mm
materiál 12,36

Oceľ trubka priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 0,9m

1/1

2005

1/1

2001

1/1

2008

1/1

2008

1/1

2008

1/1

2008

1/1

2015

1/1

2001

1/1

2020

1/1

2020

1/1

2020

1/1

219x4 mm
17240 80,46

Oceľ
plochá
30x25
Hutný
materiál
Množstvo: 64 kg

mm
19312 278,78

Oceľ
plochá
80x15
Hutný
materiál
Množstvo: 25kg

mm
K110 190,37

Oceľ
plochá
150x15
Hutný
materiál
Množstvo: 31,5 kg

mm
K110 231,78

Oceľ
plochá
70x35
Hutný
materiál
Množstvo: 56,9 kg

mm
K110 433,28

Oceľ
plochá
100x15
Hutný
materiál
Množstvo: 47kg

mm
K110 345,83

Oceľ
Hutný

2001

Yakl
180x100x10mm
materiál
S355 72,41

Deň vydania: 18.05.2021
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20208.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50572.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00345
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30308.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30305
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30307
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30303
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50553
.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0965(0).
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50809.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50812
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50801
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
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Konkurzy a reštrukturalizácie
použiteľné

Množstvo: 83,6kg

Oceľ
Yakl
120x80x6
Hutný
materiál
Množstvo:73,4 kg

mm
S235 56,19

Oceľ
Yakl
120x80x3
Hutný
materiál
Množstvo: 23 kg

mm
S235 18,88

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Yakl
120x80x5mm
Hutný
materiál
S355 34,02
Množstvo: 29 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Hutný
Množstvo: 1,69m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Yakl
160x80x10mm
Hutný
materiál
11353 122,59
Množstvo: 80kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
160x80x10
mm
Hutný
materiál
11523 362,65
Množstvo: 137 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
150x100x10mm
Hutný
materiál
S355 23,93
Množstvo: 0,55m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
200x80x8
Hutný
materiál
Množstvo: 7 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
yakl
160x80x4
Hutný
materiál
Množstvo: 53 kg

TS11
materiál 14,46

mm
S235 43,45

mm
S355 9,26

Oceľ
Jakl
180x180x10
mm
Hutný
materiál 242,68
Množstvo: 86 kg

2020

1/1

2017

1/1

2020

1/1

2017

1/1

2017

1/1

2000

1/1

2000

1/1

2014

1/1

2019

1/1

1996

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50815
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50694.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50789.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50681.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50658.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
07980.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00700.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50460.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50766.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
05490
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50372.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Oceľ
jakl
180x180x8
mm
Hutný
materiál
11373 9,6
Množstvo: 10 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Yakl
180x180x8
mm
Hutný
materiál
11373 139,67
Množstvo: 131 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
Hutný
materiál
Množstvo: 0,75 m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
120x60x6mm
Hutný
materiál
S235 67,04
Množstvo: 30,5kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
10x100x4
Hutný
materiál
Množstvo: 21,7 kg

mm
S235 17,59

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
50x50x3
Hutný
materiál
Množstvo: 4,8 kg

mm
S235 6,88

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
70x50x4
Hutný
materiál
Množstvo: 34,1 kg

mm
S235 32,27

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
150x100x8
Hutný
materiál
Množstvo: 42,7 kg

mm
S235 39,97

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
140x80x6
Hutný
materiál
Množstvo: 46 kg

mm
11373 20,75

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

250x250x10
11523 67,22

Oceľ
Jakl
Hutný
materiál
Množstvo: 0,9 kg

50x50x4
S235 0,76

Oceľ
Jakl
150x100x5mm
Hutný
materiál
S235 79,04
Množstvo: 79,5 kg

2009

1/1

2016

1/1

2014

1/1

2020

1/1

2018

1/1

2020

1/1

2020

1/1

2018

1/1

2019

1/1

2008

1/1

2020

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50552
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:50465.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50804.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50713.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50825
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50848
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:50688.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50771
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50163.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50830
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
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Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 27,2kg

100x50mm
S235 39,17

Oceľ
Jakl
60x60x5
Hutný
materiál
Množstvo: 13,5kg

mm
S235 12,56

Oceľ
Jakl
140x80x8
Hutný
materiál
Množstvo: 40 kg

mm
11353 72,82

Oceľ
jakl
50x50x5
Hutný
materiál
Množstvo: 32,1kg

mm
S235 30,37

Oceľ
Jakl
80x60x5
Hutný
materiál
Množstvo: 33,3 kg

mm
S235 27,68

Oceľ
Jakl
90x90x6
Hutný
materiál
Množstvo: 23,2 kg

mm
11373 24,47

Oceľ
jakl
80x80x5
Hutný
materiál
Množstvo: 18,5 kg

mm
S235 15,98

Oceľ
jakl
80x60x4
Hutný
materiál
Množstvo: 49,32 kg

mm
S235 39,8

Oceľ
Jakl
80x60x4
Hutný
materiál
Množstvo: 49,32 kg

mm
S235 39,8

Oceľ
jakl
80x80x6
Hutný
materiál
Množstvo: 93,5 kg

mm
S235 81,65

Oceľ
Jakl
80x30x3
Hutný
materiál
Množstvo: 15,3 kg

mm
S235 19,96

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2019

1/1

2020

1/1

2008

1/1

2020

1/1

2000

1/1

2019

1/1

2019

1/1

2020

1/1

2020

1/1

2020

1/1

2020

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
Evid.číslo:
30527.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50846.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50326.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50849
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50829.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50490.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50783.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50828.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50828.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50806
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50810
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
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Oceľ
Jakl
50x40x4
Hutný
materiál
Množstvo: 14,4 kg

mm
S355 24,54

Oceľ
Jakl
160x120x6
Hutný
materiál
Množstvo: 50 kg

mm
S355 55,39

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
220x220x6
mm
Hutný
materiál
11373 51,12
Množstvo: 54 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
220x20x8
Hutný
materiál
Množstvo: 184,2 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
200x200x5
mm
Hutný
materiál 35,35
Množstvo: 30,6 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
120x60x5
Hutný
materiál
Množstvo: 32kg

mm
S235 44,99

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
200x200x10
Hutný
materiál
Množstvo: 66 kg

mm
S355 77,05

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
200x120x6
Hutný
materiál
Množstvo: 95,4 kg

mm
S355 103,3

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
180x180x10m
Hutný
materiál
S355 233
Množstvo: 220,9 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
220x220x6
Hutný
materiál
Množstvo: 3,4 m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo

skladované,

Oceľ

Jakl

160x160x6

mm
S355 221

mm
S355 191,32

mm

2020

1/1

2015

1/1

2013

1/1

2019

1/1

2019

1/1

2019

1/1

2020

1/1

2020

1/1

2020

1/1

2018

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50811.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50530
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50422.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:50778
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50769
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50779
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50847
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50800.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50736.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:50672
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
120x120x5mm
Hutný
materiál
S235 58,85
Množstvo: 47,6 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
100x100x5
Hutný
materiál
Množstvo: 23,9 kg

mm
S235 25,4

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
100x100x6
Hutný
materiál
Množstvo: 86,14 kg

mm
S235 91,18

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ rúra priem 244,5x30 mm
Hutný
materiál
11523 58,27
Množstvo: 24 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
rúra
priem.377x9mm
Hutný
materiál
11353 106,7
Množstvo: 57kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
trubka
127x8
Hutný
materiál
Množstvo: 1,5m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Hutný
materiál
Množstvo: 18 kg

S355 19,9

Oceľ
jakl140x140x6
Hutný
materiál
Množstvo:100 kg

mm
S235 120,97

Oceľ trubka
Hutný
Množstvo: 1m

priem.

Oceľ
trubka
Hutný
materiál
Množstvo: 1,8m

159x4,5mm
materiál 11,58

mm
S355 45,74

108x5mm
S235 26,38

Oceľ
trubka
152,4x10mm
Hutný
materiál
S355 13,54
Množstvo: 0,3 m

2017

1/1

2020

1/1

2021

1/1

2020

1/1

2020

1/1

1996

1/1

2007

1/1

2001

1/1

2016

1/1

2018

1/1

2016

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50838.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50853
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50842.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
570(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50237
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
912.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50585.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50698.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50587.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50317
.
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Konkurzy a reštrukturalizácie

OCEľ TRUBKA PRIEM. 193,7X8 mm
Hutný
materiál 159
Množstvo: 67,8 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
trubka
194x20
Hutný
materiál
Množstvo: 0,65m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ trubka priem 50x10 mm
Hutný
materiál
12021 23,98
Množstvo: 10 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ trubka priem. 110x6 mm
Hutný
materiál
S235 271
Množstvo: 4,75m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ trubka priem 90x60 mm
Hutný
materiál
11353 55,2
Množstvo: 41,5 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
trubka
88.9x4
Hutný
materiál
Množstvo: 2,9 m

mm
11523 59

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
180x80x4
Hutný
materiál
Množstvo: 77,3 kg

mm
11373 80,42

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
180x80x5
Hutný
materiál
ST
Množstvo: 91,2 kg

mm
52.3 79,92

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

mm
11353 85,18

Oceľ
trubka
Hutný
materiál
Množstvo: 1,09m

121x20mm
S355 73,79

Oceľ
trubka
Hutný
materiál
Množstvo: 6,9kg

16x2mm
S235 23,71

Oceľ
trubka
12x3
Hutný
materiál
Množstvo: 1,55 m

mm
11373 74,4

2008

1/1

2015

1/1

2017

1/1

2017

1/1

2003

1/1

2019

1/1

2000

1/1

2014

1/1

2000

1/1

2005

1/1

2019
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Deň vydania: 18.05.2021
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50516
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50660
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50645.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
2176(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50763.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
627(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50466
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00688.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50093
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50788.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.

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

266

Obchodný vestník 94/2021

Oceľ
trubka
152x4,5
Hutný
materiál
Množstvo: 2,1 m

mm
11373 45,54

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil L 130x65x8 mm
Hutný
materiál
11523 331,25
Množstvo: 97,8 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil T 140x140x15 mm
Hutný
materiál
11373 26,59
Množstvo: 37 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil LNP 60x60x8 mm
Hutný
materiál
S235 16,97
Množstvo: 18,6kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
profil
UNP
Hutný
materiál
Množstvo: 21,8 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
profil
L
60x40x6
mm
Hutný
materiál
S235 74,35
Množstvo: 28 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
profil
U
Hutný
materiál
Množstvo: 120 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

65

260

Oceľ
profil
U
200
Hutný
materiál
Množstvo: 61,6 kg

Oceľ
profil
UNP
Hutný
materiál
Množstvo: 51 kg

160

Oceľ
profil
U
220
Hutný
materiál
Množstvo: 15 kg

mm
S235 15,2

mm
11353 148,85

mm
11... 38,4

mm
S235 43

mm
S235 10,49

Oceľ profil LNP 200x100x10 mm
Hutný
materiál
S235 113,81
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Deň vydania: 18.05.2021
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50565.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00677
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50089
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50727
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50654.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50836.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50197
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
(0)995(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50761.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50555
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50718
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
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použiteľné

Množstvo: 96,9 kg

Oceľ
profil
T
50x50x6
mm
Hutný
materiál
S235 6,38
Množstvo: 7 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
180x12x6
Hutný
materiál
Množstvo: 40 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil L 160x161x15 mm
Hutný
materiál
S355 81,28
Množstvo: 57 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
200x120x10
Hutný
materiál
Množstvo: 141,9 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil L 160x80x14 mm
Hutný
materiál
S235 99,14
Množstvo: 74,3 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
200x120x10
Hutný
materiál
Množstvo: 164 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil LNP 100x65x7 mm
Hutný
materiál
S235 16,25
Množstvo: 19,4 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ profil LNP 40x40x3 mm
Hutný
materiál
S235 6,42
Množstvo: 8,4 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

mm
11... 53

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 106 kg

50 mm
19802,3 284,57

Oceľ kruhová priem
Hutný
materiál
Množstvo: 154,9kg

20 mm
15260,3 100,45

mm
S355 170,64

mm
S355 264,89

2018

1/1

2001

1/1

1989

1/1

1987

1/1

2020

1/1

2017

1/1

2018

1/1

2016

1/1

2016

1/1

2020

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50699.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0437(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00092.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00016.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50802
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50677.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50728.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50574
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50615
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50827.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50730
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Oceľ profil L 100x100x12 mm
Hutný
materiál
S355 29
Množstvo: 18,8 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
profil
U
100
Hutný
materiál
Množstvo: 42 kg

mm
S235 30,74

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
300x200x8
Hutný
materiál
Množstvo: 86 kg

mm
S355 111,5

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
180x18016
mm
Hutný
materiál
11355 891
Množstvo:434,8 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
200x100x10
Hutný
materiál
Množstvo: 144,2 kg

mm
S355 171,52

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
160x16x8
Hutný
materiál
Množstvo: 0,5 m

mm
S355 19,57

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
160x160x8
Hutný
materiál
Množstvo: 5 m

mm
S235 160,62

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Jakl
150x150x8
Hutný
materiál
Množstvo: 44 kg

mm
S235 40,52

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
6-hran
tyč
Hutný
materiál
11SMn30FC 179,62
Množstvo: 98 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
profil
INP
Hutný
materiál
Množstvo: 17 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
jakl
160x90x6
Hutný
materiál
Množstvo: 21,5 kg

80

mm
11375 3,34

mm
S235 14,8

2018
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Deň vydania: 18.05.2021
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50519.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50735.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00617
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50680
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50668.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50605.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50840.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
40076.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
50744.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
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Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 92,4 kg

15 mm
19830,3 239

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ trubka priem.58x10 mm
Hutný
materiál
11523 56,81
Množstvo: 25,4 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 1,7 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ kruhová priem. 75 mm
Hutný
materiál
C60E
12061 11,94
Množstvo: 8,4 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
351x65
Hutný
materiál
Množstvo: 3,9 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
70x30
Hutný
materiál
Množstvo: 3,2 kg

mm
K110 23,64

Oceľ
plochá
80x15
Hutný
materiál
Množstvo: 30,3 kg

mm
S235 24,41

Oceľ
plochá
100x20
Hutný
materiál
Množstvo: 69 kg

mm
S235 60,59

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 19,25 kg

2,8 mm
19421,3 71,56

Oceľ
plochá
40x30
Hutný
materiál
Množstvo: 37 kg

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 4,85 kg

mm
S235 68,85

5,5 mm
19421,3 16,36

5

mm
19421 1,31

mm
19436 20,9
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Deň vydania: 18.05.2021
Evid.číslo:
(0)107(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
303060.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30561
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30564.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0159(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30536
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0153(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00128
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
078(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20153
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
461(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
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Oceľ
plochá
53x10
Hutný
materiál
Množstvo: 1,7 kg

mm
K110 19,9

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plechová
60x25
mm
Hutný
materiál
12050 27,13
Množstvo: 7,7 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
4-hran
Hutný
materiál
Množstvo: 21,8kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo

skladované,

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 20,7kg

5 mm
19421,3 16,66

Oceľ
plochá
80x12
Hutný
materiál
Množstvo: 34,2 kg

mm
12050 78,74

Oceľ
plochá
Hutný
materiál
Množstvo: 28,9 kg

mm
CK45 36,84

80x15
12050

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 13,05 kg

3,5

mm
19421 53,63

100mm
19436 257,9

Oceľ
4-hran
10
Hutný
materiál
Množstvo: 15 kg

mm
11373 23,4

Oceľ
plochá
50x20
Hutný
materiál
Množstvo: 2,5 kg

mm
K720 9,95

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 11 kg

Oceľ

kruhová

76

priem.71

mm
19312 35,2

mm
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Deň vydania: 18.05.2021
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30288
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
064(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
300101.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30132.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0155(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30336
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00472.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00454(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30020
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20029
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20213.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
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Konkurzy a reštrukturalizácie
Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
60x55
mm
Hutný
materiál
M52/619 119,93
Množstvo: 15,6 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
50x15
Hutný
materiál
Množstvo: 3,9 kg

mm
K110 30

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
40x10
Hutný
materiál
Množstvo: 7,1 kg

mm
19312 2,96

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Hutný
materiál
Množstvo: 3 kg

K600 27,02

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 16 kg

90 mm
19436,30 75,59

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 3,2 kg

52,8 mm
19859 104,28

Oceľ
plochá
75x10
Hutný
materiál
Množstvo: 6,5 kg

mm
14190 1,69

Oceľ
plochá
150x6
Hutný
materiál
Množstvo: 20,4 kg

mm
11373 22,69

Oceľ kruhová priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 12,5kg

mm
M238 69,94

Oceľ
kruh
priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 42 kg

162

120
mm
19830.3 162,65

Oceľ
kruhová
priem.
Hutný
materiál
Množstvo: 11,3 kg

151,5
19573 81,61
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Deň vydania: 18.05.2021
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00098.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
081(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30055
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30252.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
20084
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30036.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:30289
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30006.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
184.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0009.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:00425
.
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Oceľ
plochá
60x30
Hutný
materiál
Množstvo: 29,5 kg

mm
19312 113,98

Oceľ
plochá
200x35
Hutný
materiál
Množstvo: 10 kg

mm
K110 72,96

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
600x10
mm
Hutný
materiál
VPD160/07 36,18
Množstvo: 3 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Tyč
kruhová
priem.
40mm
Hutný materiál: meď elektrolytická 206,33
Množstvo: 24 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Meď
plochá
Hutný
Množstvo:5,6 kg

50x10

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Meď
plochá
Hutný
Množstvo: 5 kg

60x10

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plech
2x20x6000
mm
Hutný materiál CK67 DIN 1544 140,16
Množstvo: 4,1 m

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
6-hran
24
Hutný
materiál
Množstvo: 611 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Plech
1x20x11000
Hutný materiál CK67
Množstvo: 10,7 m

Oceľ
kruhová priem
Hutný
materiál
Množstvo: 6 kg

Výkovok
160x440
Hutný
materiál
Množstvo: 2 kg

mm
materiál 46,76

mm
materiál 41,76

mm
DIN1544 204,35

mm
11109 1150,91

20

mm
19830 21,52

550
mm
19436,3 1085,52

2001

1/1

2008

1/1

2007

1/1

2008

1/1

2005

1/1

2005

1/1

2003

1/1

2003

1/1

2004

1/1

1993

1/1

1995

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30217.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30004.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
60210.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
60016.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
60015
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00191.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00190.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
40005.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0124(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
311(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
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Oceľ
plech
200x250
Hutný
materiál
Množstvo: 5kg

mm
19312 25,74

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
145x125
mm
Hutný
materiál
19552 91
Množstvo: 9,3 kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
50x10
Hutný
materiál
Množstvo: 1,8 kg

mm
19313 9,25

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
70x10
Hutný
materiál
Množstvo: 1,35 kg

mm
19312 9,42

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
plochá
50x20
Hutný
materiál
Množstvo: 6 kg

mm
19312 22,9

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dural
jakl
100x100x4
mm
Hutný
materiál 32,12
Množstvo: 3,85kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Hutný
materiál
Množstvo: 230 kg

6-hran
11109 78,8

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Hutný
materiál
Množstvo: 201,2 kg

6-hran
11109 67,31

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Hutný
materiál
Množstvo: 46,15 kg

6-hran
11109 7,54

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
6-hran
Hutný
Množstvo: 47 kg

Oceľ
Hutný

6-hran

17mm
materiál 15,16

36
mm
materiál11110 20,51

2008

1/1

2001

1/1

2001

1/1

2000

1/1

2001

1/1

2002

1/1

1991

1/1

1991

1/1

1982

1/1

1988

1/1

1988

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00385
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0826(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0505(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0359(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
0900(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
581(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00583
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
582(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
537(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00555
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
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Konkurzy a reštrukturalizácie
použiteľné

Množstvo: 60 kg

Oceľ
6-hran
Hutný
materiál
Množstvo: 474,7kg

46

mm
13240,3 872,46

Oceľ
kruhová
Hutný
materiál
Množstvo: 199,3 kg

8mm
11378,0 29,7

Oceľ
6-hran
Hutný
materiál
Množstvo: 13,2 kg

41
11110 16,9

Oceľ
plochá
25x10
Hutný
materiál
Množstvo: 8 kg

mm
17240 36,2

Oceľ
kruhová
Hutný
Množstvo: 44,5 kg

priem
60mm
materiál19802,3 108,6

Oceľ kruhová priem
Hutný
materiál
Množstvo: 1 kg

55,8

Oceľ kruhová priem
Hutný
materiál
Množstvo: 19,1 kg

45

DURAL
L80x80x4
Množstvo: 6 kg

mm
13247 33,36

mm
17023 62,65

mm

4,54

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2003

1/1

1988

1/1

1998

1/1

2003

1/1

1990

1/1

2002

1/1

2003

1/1

2006

1/1

Oceľ plochá 150x20 mm, Množstvo:
92,23
109.6 kg

Dlhodobo skladované

2020

VUNAR
PRODUCT,
a.s. 1/1

Oceľ plochá 160x25 mm, Množstvo:
83,1
86 kg

Dlhodobo skladované

2019

VUNAR
PRODUCT,
a.s. 1/1

DOSKA

TESNIACA

-

GUMA

VUNAR

Deň vydania: 18.05.2021
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
511(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00162.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
413(0).
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
426(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
122(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
00089.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
2239(0)
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
60073.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30559
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Evid.číslo:
30540
.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov.
Do kolónky rok výroby uvádzame
rok obstarania, ak tu nespresníme
inak.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
pozostávať z menších kusov

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

275

Obchodný vestník 94/2021
Popis:
Množstvo:
Kód: 07260

PL
10

Pertinax
Popis:
Množstvo:
Kód: 00692

Konkurzy a reštrukturalizácie
2
52,09
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Pl.30
220,39

26.7

kg

fí
1.65

(SILON)
70
44,88
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DURAL
50*50*3
29,42
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
OceľOVY
Popis:
17255
PL
10
63,05
Množstvo:
8.5
kg
Kód: 02660

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

BRONZ
Popis:
Množstvo:
Kód: 08170

SPECIAL

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Plech
Popis:
Množstvo:
Kód: 00370

Oceľovy

8
19312
306,78
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

L300
80
40,28
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MOSADZNY
PL30-275*275
16,33
1.2
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

TYC
Popis:
Množstvo:
Kód: 07310

APA

JAKL
Popis:
EN6060T66
Množstvo:
3.1
Kód: 60010

TRUBKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 60034

MOSADZNA
fí5-300
0,36
1
kg

Oceľ
plocha
Popis:
Množstvo:
Kód: 00409

18x12h11
1.9

14

60.1

LIATINA
PLOCHA
Popis:
L
160*
Množstvo:
389
Kód: 08270

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60027

TRUBKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 03750

TEXTIL
Popis:
Množstvo:

fí
0.7

PL
23

1
kg

2,93

VVD
kg

55,24

CU
22*2
7,48
kg

DOSKA
10
26,41
kg

Deň vydania: 18.05.2021

PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Kód: 70010

1/1

VYKOVOK
Popis:
Množstvo:
Kód: 07500

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

45
3000
39,34
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

TEXTIT
100
71,03
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

JAKL
DURAL
Popis:
AlMgSi0,5
F22
100*
107,87
Množstvo:
15.2
kg
Kód: 60008

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

BRONZ
KRUHOVY
Popis:
423016.3
fí
16
89,84
Množstvo:
42
kg
Kód: 08060

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
17153.2
fí
16
43,92
Množstvo:
23.7
kg
Kód: 01770

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

KUZEL
Popis:
Množstvo:
Kód: 08950

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

168

plo.35x12h11-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30563

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60096

Deň vydania: 18.05.2021

420*340*1
53,54
kg

s235
28,4
kg

4

ENAW
1,5
3-1000x2000ALZuMgC
133,08
0.7485
kg

PL.OceľOVY
Popis: 16 X
Množstvo:
Kód: 10159

TYC
Popis:
Množstvo:
Kód: 70001

C
1500
25.6

X

fí
0.83

216
15

C.V.13356
FM
278,74
kg

Plech
Oceľovfí
Pl.4
Popis:
Množstvo:
10.7
Kód: 00260

MOSADZ
Popis:
Množstvo:
Kód: 07480

14.7

pl.25-1000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12625

211.5

1160
kg

42,14

PLOCHA
32*20
91,75
kg

15142
577,44
kg

1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
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fí30-6,1
Popis:
Množstvo:
Kód: 20409

Pl90-615x1000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12784

TYĆ PLOCHA
Popis:
Množstvo:
Kód: 60199

MED
Popis:
Množstvo:
Kód: 08250

s235
4,94
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

5.4

15142
858,76
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

361.1

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s235
2,82
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
0
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

ELMEDUR CuCr
100x20-1000
27
0.8
kg

1.65

pl100-1500x2000
Popis:
Množstvo:
2039.7
Kód: 12737

ALMg3G22
Popis:
Množstvo:
Kód: 00769

Konkurzy a reštrukturalizácie

PLOCHA
40*8
10,7
kg

s355
2019,3
kg

Pl.2
28.9

MED
Popis:
Množstvo:
Kód: 08040

fí
7.8

fí12h9-3m
Popis:
Množstvo:
Kód: 20418

2.2

plo.100x20-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30551

0

L
Popis:
Množstvo:
Kód: 50781

kg

197,18

KRUHOVA
8
10,01
kg

50x40x5-6m
s235
28,54
9.2
kg

D
10
Popis:
Množstvo:
Kód: 20415

14220
3.4

PL150-1000X2000
Popis:
Množstvo:
640.8
Kód: 12351

3000
2ks
16,33
kg

S355
kg

709,06

pl40-2000x3000

Deň vydania: 18.05.2021

Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
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Popis:
Množstvo:
Kód: 12762

Konkurzy a reštrukturalizácie

s235
2211,95
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

JAKL
DURAL
Popis:
AlMgSi0,5
F22
80*8
46,13
Množstvo:
6.5
kg
Kód: 60012

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60086

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
14100
fí
210
46,45
Množstvo:
307
kg
Kód: 01090

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 70007

PA
PL15
70,72
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

15142
404,98
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

148

S355
52,68
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

67.3

PLECH
MOSADZNY
Popis:
423213.3
PL
1,5
162,78
Množstvo:
22
kg
Kód: 08080

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CuSN
5
Popis:
y
Množstvo:
Kód: 60117

PbS
-1000
14,05
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CU
15
66,3
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

34,52

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s235
159,3
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2679.2

MOSADZNY
423213.21
24,8
0.9
kg

PL2

PLECH
Popis:
17240
Množstvo:
20
Kód: 10034

OceľOVY
PL
4
91,3
kg

66GF30
4.2

Pl.20-1000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12645

FI65-6,1M
Popis:
Množstvo:
Kód: 20389

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 08370

Pertinax
Popis:
Množstvo:
Kód: 00622

Pl8-2050x3000
Popis:
Množstvo:

Zn

5
30
1

PL
7.6

Pl.
1.5

207.2

2,5
kg

Deň vydania: 18.05.2021

PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
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Kód: 12782

1/1

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 03640

PL
0.9

PERTINAX
3
16,26
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MAKROLON
Popis:
Množstvo:
Kód: 07040

PL
0.2

CIRY
6
10,22
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
2840,05
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

3613.3

fí35
3,84
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CU
1,6
125,63
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
1320,48
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DURAL
20*20*4
6,17
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

pl35-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12748

PERTINAX
Popis:
Množstvo:
Kód: 70019

0.84

PLECH
Popis:
423001.2
PL
Množstvo:
9.7
Kód: 09510

pl.35-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12758

1680

PROFIL
L
Popis:
AlMgSi
L
Množstvo:
0.7
Kód: 09420

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 05060

12071
69

PLOCHA
0.8*30
20,09
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

RAMENO
Popis:
Množstvo:
Kód: 09040

"
33

6
706,8
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
Popis:
12020
Množstvo:
21
Kód: 03400

OceľOVY
PL
5
44,75
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLOCHA
120*30
9,04
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 04030

Deň vydania: 18.05.2021

11600
16.2

plo.80x60h11-6m
Popis:
s235
Množstvo:
39
Kód: 30562

4x
50,28
kg

1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
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PLO.40x20
Popis:
Množstvo:
Kód: 30535

-

Konkurzy a reštrukturalizácie

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

26.9

6m
S235
23,59
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1.9

CCNB
40*30
93,91
kg

PLECH
OceľOVY
Popis:
12061
PL
2
50,24
Množstvo:
19.8
kg
Kód: 03320

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DTD LAMINO
Popis:
Množstvo:
Kód: 51110

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CU
5*1
1,45
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MED
1000
147,29
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MOSADZ
KRUHOVA
Popis:
423223.2
fí
4
0,65
Množstvo:
0.3
kg
Kód: 08900

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

LNP80X80X8-6,1
Popis:
Množstvo:
Kód: 50682

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

HOVADUR
Popis:
Množstvo:
Kód: 60071

DREVO8-12/183X
23.4

TRUBKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 08450

DOSKA
Popis:
8
Množstvo:
Kód: 60037

kg

fí
0.11

8
-

CU
400
X
8

Oceľ
PLOCHA
Popis:
11373
16*
Množstvo:
2.9
Kód: 22600

PASKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 05540

PL
43.57

Plech
Pl.2,5
Popis:
Množstvo:
67.3
Kód: 00248

fi125-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 20419

DOSKA

82.8

RD

15.7

SV

75,24

H11
6
4,49
kg

OceľOVA
0,35*1
310,93
kg

žiarovzdo
kg

125,99

s355
78
kg

S235
13,25
kg

6-1

Deň vydania: 18.05.2021

Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
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Popis:
Množstvo:
Kód: 51030

SV6
7,97
kg

Konkurzy a reštrukturalizácie
Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
OceľOVY
Popis:
05-150
X
500
43,48
Množstvo:
0.8
kg
Kód: 10075

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 00169

fí25
17255,4
196,63
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

112
964,37
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s235
5,4
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

fí15
14260,3
30,19
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

60*315*6
28,93
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s235
444,28
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MOSADZNY
PL5
159,41
27.3
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

4

kruhova
41.9

RAMENO
Popis:
14097
fí
Množstvo:
219
Kód: 09230

PLECH
Popis:
11...
Množstvo:
Kód: 02440

fí20-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 20410

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 00117

PL
6

5.9

kruhova
111

VYKOVOK
Popis:
19663.3
Množstvo:
0.25
Kód: 03100

pl.30-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12792

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60046

590

Oceľ
Popis:
1.4841
Množstvo:
7
Kód: 00790

OceľOVY
0,26
47,77
kg

KRUHOVA
fí
16
76,68
kg

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
1.4841
fí
12
28,48
Množstvo:
2.6
kg
Kód: 00750

pl.35-2000x3000
Popis:
Množstvo:

1680

s235
1265,45
kg

Deň vydania: 18.05.2021

PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Kód: 12794

1/1

PERTINAX
Popis:
Množstvo:
Kód: 70011

PL25
347,27
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

7.85

PLOCHA
50*8
67,54
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1.9

PET
75-1000
22,61
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

36.5

Oceľ
tahana
Popis:
Množstvo:
Kód: 00139

fí8

11600

5.5

pl.5-1000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12789

kg

0,96

s235
24,98
kg

28.6

PLECH
Popis:
PL80
Množstvo:
Kód: 10064

OceľOVY
1200*1000
128
902,36
321.7
kg

MED
Popis:
Množstvo:
Kód: 03820

TYC
Popis:
Množstvo:
Kód: 70036

Z
Y

Plech
Oceľovfí
Pl.4
Popis:
Množstvo:
64
Kód: 00275

plo.90x30-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30550

DUROPLAST
Popis:
Množstvo:
Kód: 06990

4
Hr.
Popis:
Množstvo:
Kód: 60220

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 70043

Deň vydania: 18.05.2021

120
kg

166,03

s235
27,37
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

20.7

PL
3.3

2
43,16
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Petrinax
15X15-500
236,72
20.4
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PVC
3-1000X2000
44,34
3.5
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

LIATINA
KRUHOVA
Popis:
fí
Množstvo:
831
Kód: 08220

L

250
210
188,68
kg

1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
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Plo.120x20-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30556

43.8

Oceľ
Popis:
fí26
Množstvo:
Kód: 20019

MOSADZ
Popis:
Množstvo:
Kód: 22310

1.2

Oceľ
Popis:
4HR
Množstvo:
Kód: 40007

PLEXISKLO
Popis:
Množstvo:
Kód: 70006

Plech
Popis:
Množstvo:
Kód: 00164

PLOCHA
20*10
8,4
kg

kg

41,38

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
2331,9
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

180
105

4HR
11558
174,91
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PL8
3,76
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

0.54

fí
1.25

CIERNA
30
20,64
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

12060.1
827,32
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

390.5

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

F40*40
2.27

Oceľovy
108

kg

26,65

15
19312
560,77
kg

JAKL
DURAL
Popis:
AlMgSi0,5
F22
60*6
69,19
Množstvo:
9.75
kg
Kód: 60011

MED

Dlhodobo
použiteľné

2591

POM

Pl40-880x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12647

PROFIL
Popis:
Množstvo:
Kód: 80001

38,74

pl.10

pl.-2000x3000-55
Popis:
Množstvo:
Kód: 12743

TYC
Popis:
Množstvo:
Kód: 08660

kg

KRUHOVA
17
024
4,94
2.5
kg

1.75

S-grun
Popis:
Množstvo:
Kód: 00705

Konkurzy a reštrukturalizácie

KRUHOVA

Deň vydania: 18.05.2021

Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis:
Množstvo:
Kód: 07590

Konkurzy a reštrukturalizácie

fí
3.5

7
4,88
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
1889,83
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2160

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

VYKOVOK
Popis:
15260.3
560*380*1
38,29
Množstvo:
14.2
kg
Kód: 03090

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PROFIL
8
Popis:
Množstvo:
Kód: 25770

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

FREZA NA VRT.DLATA DS0143
Popis:
3010,37
Množstvo:
536
kg
Kód: 07720

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MOSADZ
Popis:
423223
Množstvo:
8
Kód: 08350

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

6m
S235
4,26
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MOSADZNY
PL3
43,8
1.32
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PL4
5,41
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

pl45-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12796

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 20030

17024
53.7

FI20-1000
Popis:
Množstvo:
Kód: 70098

PVC

TYC
Popis:
Množstvo:
Kód: 70002

Z

KRUHOVA
fí25
166,96
kg

CERVENY
0.7

kg

PET
fí60
11,47
kg

3.05

40*40
1.1

PLO.60x25
Popis:
Množstvo:
Kód: 30534

4.7

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60044

PLEXISKLO
Popis:
Množstvo:
Kód: 70024

1.14

PLECH
Popis:
1,4301
Množstvo:

9,24

ITEM
kg

26,94

KRUHOVA
fí
100
62,14
kg

OceľOVY
PL
1,5
21,32
3
kg

Deň vydania: 18.05.2021

PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Kód: 02580

1/1

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 08760

CU
6
203,63
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s235
1043,86
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

18,89

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

BRONZ
KRUHOVY
Popis:
423016.2
fí
20
42,18
Množstvo:
23
kg
Kód: 08680

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60059

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
15620.3
fí
10
2,71
Množstvo:
10
kg
Kód: 00040

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

TRUBKA
PRESNA
Popis:
11353.1
377*
9
106,72
Množstvo:
57
kg
Kód: 09120

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60024

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PL
31

Pl50-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12777

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 03130

PROFIL
8
Popis:
Množstvo:
Kód: 25760

FI35-1000
Popis:
Množstvo:
Kód: 70104

AlMg3G22
Popis:
Množstvo:
Kód: 00778

4Hr30-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 40103

Deň vydania: 18.05.2021

1452.7

1

80*80
0.14

9

UPINACIA
422425
268,87
kg

ITEM
kg

CU
PL2
62,58
kg

DURAL
ENAW2017T451
21,66
0.2
kg

PA6
0.1

natur
1,92
kg

Pl.4
48.8

20.7

kg

308,38

s235
19,85
kg

1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
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MED
Popis:
423001.21
Množstvo:
2
Kód: 08340

Konkurzy a reštrukturalizácie

KRUHOVA
fí
40
11,21
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

APA
PL
3.3

(SILON)
4
22,54
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
Y
Množstvo:
20
Kód: 20218

15,142,3
180-1500
43,18
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

KRUHOVA
1.4307
21,02
3.5
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

RURKA
-3000
18,13
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
OceľOVY
Popis:
12071.1
PL
1
16,91
Množstvo:
0.36
kg
Kód: 03010

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

plo.20x10-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30532

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
OceľOVY
Popis:
17249
PL
6
45,84
Množstvo:
13.7
kg
Kód: 21790

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

LIATINA
Popis:
Množstvo:
Kód: 07900

fí
3.8

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 08290

PL
8.6

CU
25
77,27
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLOCHA
40*20
85,12
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 05620

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 20049

TV
Popis:
Y
Množstvo:
Kód: 60035

fí75

70

X
1.9

6.1

3

2x
5,5
kg

TELESO KUZELA VITRIX A3
963,55
Popis:
PR216
Množstvo:
205
kg
Kód: 08210

MOSADZ
Popis:
Množstvo:
Kód: 08330

7

KONT.
50
0,86
kg

pl.10x2000x3000

Deň vydania: 18.05.2021

Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
VUNAR
Materiál nemusí byť v celosti, môže
PRODUCT,
pozostávať z menších kusov
a.s. v pomere (zbytkové
kusy,
odrezky).
1/1
Rok výroby je v intervale rokov
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
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Popis:
Množstvo:
Kód: 12790

Konkurzy a reštrukturalizácie

s235
276,72
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

110
1000
204,37
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

96,97

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

4,64

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

143,08

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
2515,5
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

LOZISKOVY KOV NA BAZE CIN
Popis:
252,76
Množstvo:
24.5
kg
Kód: 07540

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

RAMENO
Popis:
Množstvo:
Kód: 09400

"6
100
ks

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s235
23,5
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

348.5

PLECH
OceľOV
K
Popis:
4-940
X
Množstvo:
16.4
Kód: 10203

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 70003

PVC
4

FI60-1000
Popis:
Množstvo:
Kód: 60279

ONGROD
PL3
4,8
kg

0.3

Plech
Popis:
Množstvo:
Kód: 00253

Pl.4

12050
58.1

Oceľ
kruhová
Popis:
Množstvo:
Kód: 00048

ALMg
9,74
kg

fí160
22

kg

1426
kg

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 10085

OceľOVY
160-1990-1000
407
254.5
kg

INP300-6,08
Popis:
Množstvo:
Kód: 50514

11373
180

pl55-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12715

2795

PROFIL
L
Popis:
AlMgSi
L
Množstvo:
0.5
Kód: 09450

13360
141

pl.101500x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12765

30

8KS
kg

DURAL
20*20*3
5,26
kg

Deň vydania: 18.05.2021

PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
VUNAR
P
PRODUCT,
Rok výroby je v intervale rokov
a.s. v pomere 1988-2021.
1/1
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
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Konkurzy a reštrukturalizácie

PLECH
OceľOVY
Popis:
17153.2
PL
12
57,24
Množstvo:
83.3
kg
Kód: 03020

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MED
Popis:
Množstvo:
Kód: 08420

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DURAL
120*15
79,32
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CCB
CuCo2Be
130,78
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

16-280-740
5
Zn5
Pbs
107,18
5.8
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

15,142,3
260-135
256,5
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MOSADZNY
PL15
27,28
2.9
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Plech
Popis:
Množstvo:
Kód: 00783

25.55

slzickový
15.5

PL.60-680x2500
Popis:
Množstvo:
Kód: 12735

747.8

TYC
PLOCHA
Popis:
AlMgSi0,5
Množstvo:
9
Kód: 09390

HOVADUR
Popis:
Množstvo:
Kód: 60068

PL50
6.9

DOSKA
Popis:
CuSn
Množstvo:
Kód: 60116

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
Y
Množstvo:
177.3
Kód: 20219

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 60045

pl45-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12723

MED
Popis:
Množstvo:
Kód: 07630

1305.6

9.7

DOSKA
Popis:
12-1000x1000
Množstvo:
0.31
Kód: 60048

PLOCHA
32*20
222,89
kg

Pl.3,5
kg

151,57

14220
1606,01
kg

s355
1124,59
kg

KUSOVA
CU
91,84
kg

novfí
ENAW
118,61
kg

pl50-1000x2355

Deň vydania: 18.05.2021

Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov

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

289

Obchodný vestník 94/2021
Popis:
Množstvo:
Kód: 12703

IPE200-6,07
Popis:
Množstvo:
Kód: 50515

PL

11373

Plo.150x15-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30507

plo.30x12-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30549

Pl30-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12776

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

198,42

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

24,4

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2KS
kg

27.1

kg

80-1000
41,87
kg

s355
597,06
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

659

s235
11,96
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

14.4

s235
195,08
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

271.5

26
26
13,86
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

15142.3
373,3
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MDF
DYH.BUK
Popis:
PL
Množstvo:
1
Kód: 80007

PL.50-550X2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12606

skladované,

CU
1
69,98
kg

270

POLYURETEN
Popis:
X
Množstvo:
0.162
Kód: 70030

pl55-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12725

Dlhodobo
použiteľné

OceľOVY
PL0,25*20*100
204,44
9680
kg

PLECH
Popis:
423001.2
Množstvo:
10.5
Kód: 09090

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 10071

14220
1180,62
kg

554.5

PLECH
Popis:
CK67
Množstvo:
Kód: 01980

Konkurzy a reštrukturalizácie

136.5

PL

OceľOVY
10-1500x3000
248,78
188.7
kg

JAKL
Popis:
50*40*4
EN
Množstvo:
13.7

AL
6060T6
52,09
kg

Deň vydania: 18.05.2021

PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
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Kód: 60005

1/1

Tyč
CuZn40Al2
Popis:
Množstvo:
11
Kód: 00587

23730
155,99

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

140,95

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

pl4-1000x2000
Popis: perfor. DIN EN 10130 Qg1015
114,2
Množstvo:
18
kg
Kód: 12787

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
Popis:
17140
Množstvo:
Kód: 20002

KRUHOVA
X14CrMoS17
12,48
8.7
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
964,7
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PL50
7,51
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

WINKELKLEMMSTUCK WV 40 51
Popis:
50
4,16
Množstvo:
1
kg
Kód: 80005

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
KRUHOVA
Popis:
Množstvo:
41
Kód: 20280

15260
80-5360
82,16
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s235
10,14
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

H11
6
19,88
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PROFIL
8
Popis:
Množstvo:
Kód: 25780

Doska
Popis:
Množstvo:
Kód: 70095

plo.100x15-6m
Popis:
Množstvo:
Kód: 30548

kg

80*80

ITEM

1.13

pl90-2000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12772

PERTINAX
Popis:
Množstvo:
Kód: 70012

kg

1064.8

0.01

plexiglas

PL.8

0.15

kg

12.2

Oceľ
PLOCHA
Popis:
11373
12*
Množstvo:
11.4
Kód: 23010

PROFIL
Popis:
Množstvo:
Kód: 80012

Deň vydania: 18.05.2021

51,12

NUTENSTEIN
0.65

kg

3,05

1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
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RAMENO
Popis:
Množstvo:
Kód: 09220

Konkurzy a reštrukturalizácie

VVD
93
572,75
kg

fí
123

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

MOSADZNA
66*11
11,48
1.09
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLOCHA
0.2*30
33,59
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
DURAL
Popis: AlMg4,5Mn W28 PL 6
14,98
Množstvo:
4
kg
Kód: 60003

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
OceľOVY
Popis:
17241
PL
5
82,31
Množstvo:
22.7
kg
Kód: 02180

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Plech
Oceľovfí
Pl.8
Popis:
Množstvo:
39.5
Kód: 00264

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

REZNY
KUZEL
Popis:
cv.14087
fí
112
595,21
Množstvo:
170
kg
Kód: 09020

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

APA
TYC
Popis:
Množstvo:
Kód: 00717

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

40,22

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

14220
701,4
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

TRUBKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 09960

Oceľ
Popis:
Množstvo:
Kód: 05080

12071
73

fí60
5.05

Oceľ
PLOCHA
Popis:
11...
25*
Množstvo:
13.7
Kód: 21630

fí-50h9-3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 20417

Sklotex.
Popis:
Množstvo:
Kód: 70094

1.9

LG11
0.7

PL.40-1000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12682

Doska

324

Ertalon

172
kg

293,8

PVC
kg

70,27

H11
6
15,72
kg

s355
2,86
kg

PL.2
kg

Pl.10

Deň vydania: 18.05.2021

Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
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Popis:
Množstvo:
Kód: 00710

Konkurzy a reštrukturalizácie

62,81

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

321,43

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PL3
46,85
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

-TEFLON
-1000
18,88
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
OceľOVY
Popis:
17240
PL
3
6,85
Množstvo:
1.5
kg
Kód: 10033

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

pl120-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12761

s265gh
1981,44
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CU
22*1
18,72
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

11109
60-3000
151,88
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

11.9

3000
14220
41,45
kg

S235
3,95
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

4.5

12050
4,57
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2.7

15142
215,48
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1.65

kg

Plech
Oceľovfí
Pl.6
Popis:
Množstvo:
43.9
Kód: 00262

AKRYLON
Popis:
Množstvo:
Kód: 70016

1.45

PTEE
tyc
Popis:
Y
60
Množstvo:
0.15
Kód: 70041

pl35-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12757

1457

2400

TRUBKA
Popis:
423005
fí
Množstvo:
11.6
Kód: 07750

6
Popis:
Množstvo:
Kód: 40075

Hr
63

D
20
Popis:
Množstvo:
Kód: 20416

-

PLO40X10-6M
Popis:
Množstvo:
Kód: 30521

Fí45-6
Popis:
Množstvo:
Kód: 20407

pl.-1000x2000x15
Popis:
Množstvo:

75.6

1
kg

s355
1145,21
kg

Deň vydania: 18.05.2021

PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov

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

293

Obchodný vestník 94/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Kód: 12624

Deň vydania: 18.05.2021

1/1

Umelá hmota PP šedfí fí35-780
Popis:
5,62
Množstvo:
0.65
kg
Kód: 70096

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Pl.25-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12799

s235
746,02
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

781

14220
2114,86
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

998.4

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
1535,86
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

2ks
14,04
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

CuCrZr
20-500
13,39
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PL20-1000X2000
Popis:
16224/1,8928/
296,96
Množstvo:
103.5
kg
Kód: 12438

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
6-HRAN
Popis:
17241
6HR
24
54,85
Množstvo:
6.75
kg
Kód: 05360

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

pl30-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12785

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

pl80-1000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12716

DOSKA
Popis:
60
Množstvo:
Kód: 70029

FIBROFLEX
-80
X500
71,42
0.272
kg

pl70-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12676

1695.2

PLO.20h11x10h11-3000
Popis:
S235
Množstvo:
7.8
Kód: 30539

TYČ
KRUHOVA
Popis:
Množstvo:
0.8
Kód: 60209

Pl.55-2000x3000
Popis:
s355
Množstvo:
170.5
Kód: 12655

Pl2-1000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12783

23.5

1440

2x
159,59
kg

s235
17,93
kg

s235
1049,93
kg

1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
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Oceľ
KRUHOVA
Popis:
1.4104
fí
Množstvo:
8.35
Kód: 21460

Pl.30-1000x2000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12646

pl12-1500x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12766

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 08440

Pl35-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12779

H9
25
88,14
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

15142
1306,34
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

477.4

s235
240,61
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

285.3

PL
39.7

CU
3
267,18
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
1215,05
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

1680

2X
11,06
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

[TEFLON]
20
139,38
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

s355
348,24
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLO.200X15-6
Popis:
11373
Množstvo:
15.7
Kód: 30469

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 03030

PTFE
PL
3

pl.60-2000x3000
Popis:
Množstvo:
Kód: 12797

FI30-1000
Popis:
Množstvo:
Kód: 70097

PLECH
Popis:
Množstvo:
Kód: 08550

Konkurzy a reštrukturalizácie

378.5

PA6G

MODRY

0.7

kg

19,32

CU
20
155,51
kg

PL
16.5

Plech
Oceľovfí
Pl.
Popis:
Množstvo:
79.6
Kód: 00287

6

PLECH
Popis: PL5
Množstvo:
Kód: 60051

DURAL
H111
102,83
kg

Pertinax

AlMg4,5Mn
11.4

1
kg

325,66

Pl.5

Deň vydania: 18.05.2021

Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov

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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Popis:
Množstvo:
Kód: 00724

Konkurzy a reštrukturalizácie
Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PLECH
MOSADZNY
Popis:
421316
PL
1
71,03
Množstvo:
10.2
kg
Kód: 21770

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

FI180-5,65
Popis:
Množstvo:
Kód: 20367

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Oceľ
4-HRAN
Popis:
14260.3
4HR
110
5,18
Množstvo:
23.3
kg
Kód: 05280

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

PROFIL
Popis:
50*50*6-6000
Množstvo:
3.35
Kód: 60001

L
ENAW6
30,28
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

DOSKA
Popis:
Množstvo:
Kód: 06750

(SILON)
1
3,94
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

AL
6060T6
2,51
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

8

PLECH
Popis:
CK67
Množstvo:
Kód: 01940

Plech
Popis:
Množstvo:
Kód: 00289

Oceľovfí
330

25.3

APA
PL
0.5

PLO.180X20-6,17
Popis:
Množstvo:
Kód: 30488

EN
3.1

140
12050
576,89
kg

S355
20,83
kg

S235
116,96
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

148

S355
0,24
kg

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

0.3

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

Dlhodobo
použiteľné

skladované,

pl45-2000x3000
Popis:
s355
Množstvo:
3768
Kód: 12767

PLECH
Popis:
Množstvo:

79,52

OceľOVY
PL
0,5*20*160
14,28
1082
kg

JAKL
Popis:
50*25*3
Množstvo:
Kód: 60004

FI40-6,15
Popis:
Množstvo:
Kód: 20397

kg

AlMg3W19
14

2x
3119,9
kg

DURAL
PL3
63,83
kg

Deň vydania: 18.05.2021

PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov
1/1
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.
Materiál nemusí byť v celosti, môže
VUNAR
pozostávať z menších kusov
PRODUCT,
(zbytkové
kusy,
odrezky).
a.s. v pomere Rok výroby je v intervale rokov

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

Kód: 60042

1/1

Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900306
Názov:
IUS
SKLUČOVADLO 127,36
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900379
Názov: KIPP KREUZGRIFFE 061602,83
408
Popis:
,
Množstvo: 12 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911013
Názov: fréza 63A03R-S90SL12-C1,2
AKCIA
(
pôvodne
288,75€)
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901037
Názov: BRÚSKA VZDUCHOVA 53709,07
GDS
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900173
Názov: SPIR.VRTAK TIVA DIN 338
44,84
HSSE
Popis:
4,2,
Množstvo: 6 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901313
Názov: BRUSKA UHLOVA AEG WS
72,79
6-115
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900094
Názov:
ZKC
3210
M17*1 20,14
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900341
Názov:
STR.ZAV.371C
63,58
SPIR.NEPR.OTV.HSS
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005273
Názov: DIA OROV.4913MK11CRT 67,32
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900402
Názov:
STROJ.ZAV.PRUCH.OTVOR
DIN 39,78
2181
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900328
Názov:
UPINACE 34,85
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900284
Názov:
ZAV.KRUZOK
M
16 21,34
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900377
Názov: STROJ.ZAV.SL.OTV. DIN
191,47
374

Deň vydania: 18.05.2021
1988-2021.
Cena uvedená s DPH.

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
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Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901038
Názov: -KALIBER TRN 6 H7 42,43
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005258
Názov: DIA OROV.176 5CT20X8 78,47
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909307
Názov: SKAROMIERKA PRESNA 5,06
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900021
Názov:
ZAV.3010 54,54
Popis:
M17*1,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902342
Názov: FREZA KOTUCOVA NA
467,57
VRD
Popis:
100X5X22,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909301
Názov: M16-2 MONTAZNA SADA
112,43
RECOIL
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902315
Názov: FREZA 100 B06R-S75 AP15
390,92
D
Popis: DHIM VUNAR 11003930,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900385
Názov: RYCHLOUPINKA VA 700
206,24
TP-TAZKA
Popis:
,
Množstvo: 22 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900190
Názov: MEZNI ZAVITOVY KALIBER
49,91
6H
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900383
Názov:
A7/PRISLUS.K
2,18
RYCHLOUPINKE
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90050
Názov:
FREZA 396,61
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
907008
Názov: HROT OTOCNY 243324
123,23
MT5
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900157
Názov:
UHOLNIK
VLASOVY 133,66
Popis:
,
Množstvo: 5 ks

Konkurzy a reštrukturalizácie
skladované bez údržby

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
Cena uvedená s DPH.

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 94/2021
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90042
Názov:
FREZA 159,17
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902326
Názov:
FREZA
FAZETKOVA
516,43
GARANT
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004023
Názov:
TRN
FREZ.241431
48,6
40X22X250
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005364
Názov: KOTUC DIA ACK 125X5,3
537,74
MO
16
Popis:
,
Množstvo: 6 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900017
Názov: REZNE NARADIE - NOZ 126,16
Popis: GLCCR 2525 M 2,65,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004151
Názov: PRISTR. EGAL.DUL.DSD2
115,51
707333
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
903036
Názov: VRTACKA AKKU EBF-18K 50,92
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004206
Názov:
DRZIAK
KLIESTINOVY
109,9
40.605.00
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005285
Názov: DIA OROVNAVAC "1.72" 81,42
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900445
Názov:
STOP.FREZA
HOLEX 44,89
Popis:
10,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003947
Názov:
B3213.F.016.Z01.048R 294,86
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005276
Názov:
DIA
OROV.''173'' 120,97
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900215
Názov:
12K2R030A12-SRC12-A 119,98
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901030
Názov: KALIBER VALCEK 18 H 7 73,79
Popis:
,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 94/2021
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900095
Názov:
FREZA
POLKR,VYD. 350,72
Popis:
R
25,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902328
Názov: FREZA
222165-730373 170,38
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901025
Názov: - KALIBER VALCEKOVY 6
19,66
H7
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005270
Názov: DIA OROV.20X8X6 224912 154,55
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900229
Názov: TELESO VALC.CELNEJ
484,13
FREZY
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902327
Názov: FREZA 5210VS12-080 R68 1180,37
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901034
Názov: - KALIBER VALČEKOVY
22,82
8H7
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005331
Názov:
DIA
KOTUC
2-15028,28
8Z36/25K75
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900046
Názov: STROJ.ZAVITNIK DIN 5156
299,35
TVRD.
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
907012
Názov:
ODCHYLKOMER
198,48
CISELNIKOVY
0
Popis:
,
Množstvo: 10 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911015
Názov: BRUSKA SW135 (3+6 mm) 205,08
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901018
Názov:
BRUSKA
METABO 210,72
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900122
Názov:
BECK
NASTAV.RUCNI
67,36
VYSTRUZ.HSS
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

1/1
Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
VUNAR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 94/2021
Kód:
90044
Názov:
FREZA
1 39,6
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911046
Názov: ODCHYLKOMER 1155-02176,64
10
0-10
0,01
B60
Popis:
,
Množstvo: 5 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900436
Názov:
57561
1263.09 24,43
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900387
Názov:
A7/PRISLUS.K
11,05
RYHLOUPINKE
Popis:
,
Množstvo: 22 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902331
Názov: FREZA
25N3R0424A25 220,51
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900053
Názov:
KALIBER
VAL.PR 21,48
Popis:
10H7,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004207
Názov:
DRZIAK
KLIESTINOVY
219,79
40.605.00
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900231
Názov: MONT.SUPR.RECOIL M385,7
0,5
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901024
Názov: KALIBER VALCEKOVY 16
31,1
H7
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003934
Názov:
FREZA
25A4R043E03412,03
SAP11D
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003928
Názov: FREZA 100B06R-S75AP15D 390,96
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003929
Názov: FREZA 63A06R-S90AP15D 324,84
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900087
Názov:
6-KT.SCHRAUBENDR. 137,68
Popis:
3-10MM
626610
6,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
905016
Názov:
UPIN.TRN
TUS 5,18
Popis:
,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 94/2021
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909310
Názov:
POSUVNÉ
MERADLO
11,8
251238-6000,1
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004043
Názov:
TRN
FREZ.241431
54,17
40X27X320
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900121
Názov:
BECK
NASTAV.RUCNI
55,52
VYSTRUZ.HSS
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005371
Názov: KOTUC BRUS.125X12X5 R6 583,94
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004195
Názov: PUZDRO UPIN. 40*28
226,45
241490
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900256
Názov:
SPIRALOVY
VRTAK 24,41
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900247
Názov:
KALIBER
VALCEKOVY 63,74
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900388
Názov: KIPP ARRETIERBOLZEN
3,17
03090-0320
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005269
Názov: DIA
OROV.1.59
CRT 68,27
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005332
Názov:
DIA
98,3
KOT125X3X4X90X20KP160125
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900007
Názov: DIA KOTUC 11-100-6/3 16,33
Popis:
11-100-6/3
BVI
K100,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901027
Názov: KALIBER VALCEK 12 HZ 101,08
Popis:
,
Množstvo: 5 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003914
Názov: FREZA ROHOVA D=63
255,89
63A06R-SAP
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
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-2012.
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Kód:
E-011005281
Názov: DIA OROVNAVAC HIG2
136,7
H710
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900019
Názov:
VRTAK
DLHY 8,68
Popis:
VS-5,0/250,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900175
Názov: SPIR.VRTAK TIVA DIN 338
14,78
HSSE
Popis:
6,8,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909609
Názov: -MERADLO- SNIMAČ HRAN
146,92
20
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003998
Názov:
TRN
FREZ.40X32 20,11
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005349
Názov:
DIA
128,98
KOT125X10X3X32ACB160/125
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004331
Názov: REZAC DREVA COMBI 24,3
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900006
Názov:
ZAVIT
G1 52,06
Popis:
G1,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900139
Názov:
UN.SKLUCIDLO 231,94
Popis:
200/3
1M1,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902333
Názov: FREZA DIN 6535 20 128,54
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003925
Názov: FREZA 20A3R032B20C156,06
SAP11D
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004191
Názov: PUZDRO UPIN. 40*16
190,48
241490
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003935
Názov: FREZA 50A07R-S90AP11D 309,02
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004173
Názov:
DRZIAK
415,85
ZAR.NOZ.40X36X150

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021
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opotrebované,
dlhodobo
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Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004211
Názov:
PILA
OKRUZ.225380
15,06
400X4X30
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005277
Názov: DIA OROVNAVAC "1.72" 76,24
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902026
Názov: ZAVITNIK STROJ. HOLEX 23,29
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909610
Názov: -UPÍNACÍ TRN Weldon 20
179,22
SK5
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004110
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
38,4
330838
40X3
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901020
Názov: KALIBRACNY TRN A-ZC 624,96
13
10
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900005
Názov:
ZAVIT
G1/4 26,78
Popis:
G1/4,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900384
Názov: KIPP KREUZGRIFFE 061604,33
408
Popis:
,
Množstvo: 20 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005263
Názov: DIA OROV. 3,45 CT 322,25
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004388
Názov: KOTUC PILOVY Ý400 115,99
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005257
Názov: DIA OROV.178 1CT18X5X5 13,86
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902325
Názov: FREZA 25A 3R034A25-SAP
218,76
11
D
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004204
Názov:
TRN
UPINACI
NA
109,9
KLIESTINY
Popis:
,
Množstvo: 1 ks

Konkurzy a reštrukturalizácie
skladované bez údržby

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
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Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90058
Názov:
FREZA 208,13
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003996
Názov:
TRN
FREZ.40X40X90 36,44
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004193
Názov: PUZDRO UPIN. 40*28
74,96
241490
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901033
Názov:
KALIBER
12
F7 42,94
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003910
Názov:
TRNY
FREZOVAC.SO
178,88
STRMOU
STOPvydajna
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900381
Názov:
RYCHLOUPINKA
VA
40,86
700TP-TEZKA
70
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900397
Názov:
STROJ.ZAV.SL.OTV.DIN
51,19
5156
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911009
Názov: Redukčne púzdro MORSE
208,08
6/ISO
40
Popis:
aktivacia,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900206
Názov:
MEZNI
VALECKOVY
46,84
KALIBR
H7
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
905002
Názov:
UPIN.
TRN 7,16
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003995
Názov: TRN FREZ.40X50 247224 37,25
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003997
Názov:
TRN
FREZ.40X40X70
31,87
247224
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004047
Názov:
TRN
UPINACI
104,24
40.501.0025.02
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Používané,
čiastočne
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dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
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opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
VUNAR
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Obchodný vestník 94/2021
Kód:
E-011004007
Názov: TRN REDUKCNY 40X3 24,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900345
Názov:
STR.ZAV.SPIRAL.PRE
85,01
V.OTV,376C
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004202
Názov: DRZIAK KLIESTINOVY ER
604,14
32/50
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90061
Názov: GARANT TK STOPK.FREZA
121,76
HA,TiAIN
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004190
Názov: PUZDRO UP. 1490 40X16 41,39
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900360
Názov: RUC.ZAVIT.HSSE DIN 352 70,21
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902025
Názov:
ZÁVITOVY
KRUZOK 11,17
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90051
Názov:
SPAJK.REG.ZD-929 92,05
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003941
Názov: FREZA R390-016A 16-11L
601,08
COROM
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005267
Názov:
DIA
OROV.PRACH.8/8 38
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900171
Názov: SPIR.VRTAK TIVA DIN 338
44,06
HSSE
Popis:
2,5,
Množstvo: 9 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902306
Názov:
FREZA
25A3R034A25218,76
SAP11D
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003936
Názov: FREZA 63A06R-S90AP15D 324,84
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005268
Názov: DIA KOTUC 8-150-10/1 B-VI 133,49
Popis:
,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
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Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005354
Názov: DIA KOTUC125X30 100BZ
193,58
125/10
Popis:
,
Množstvo: 6 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003993
Názov: TRN FREZ.241461 40X40 14,94
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900386
Názov:
B7/PRISLUS.K
2,82
RYHLOUPINKE
Popis:
,
Množstvo: 22 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900359
Názov: REZ.NAR.-držiak na VRD217,73
fréza
Popis:
08K2R025A10-SRC08-A,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005287
Názov:
DIA
OROVNAVAC 186,9
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
1004
1391,04
Názov: Rám VZ 01-2-002 11523
Množstvo: 1610 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902046
Názov: PRIEBOJNIK 8544/9 SADA 8,44
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003939
Názov: FREZA ROHOVA Ý 50 S
212,54
KUZ.ISO4
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900020
Názov:
VRTAK
DLHY 2
Popis:
VS-5,0/135,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901026
Názov: - KABIBER VALCEKOVY 8
19,66
H7
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900141
Názov:
ZAVITOVY
KALIBER 184,22
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900257
Názov:
SPIRALOVY
VRTAK 56,76
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004002
Názov:
TRN
FREZ.40X40 31,27
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900305
Názov: HOLEX ZAVIT.KALIBR M4 39,73
Popis:
,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
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Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900330
Názov:
UPINACE 41,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003912
Názov: TRN FREZ.40X27 221440 150,97
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005255
Názov: DIA BRUS.TEL16X16X6 E15
77,28
K100
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005261
Názov: DIA OROV.4913MK11CRT 115,12
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900137
Názov: ZÁVITNÍK SADOVÝ G2 467,98
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900418
Názov:
MEZNI
VALECKOVY
65,21
KALIBR
H7
TVRD
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003994
Názov: TRN UPIN.40X40 241461 38,36
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003926
Názov: FREZA 100B06R-S75AP15D 390,92
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004392
Názov:
KOTUC
PILOVY 115,03
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004045
Názov: TRN UPINACI NA FREZU
92,96
Ý63
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
1005
Názov: Hydraulický agregát HAV 2400
380-5,5/55-20/160
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003951
Názov: FREZA 63A06R-S90AP15D 392,23
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005336
Názov:
DIA
KOTUC2-200111,53
207200/160K75
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900189
Názov: MEZNI VALECK.KALIBER
32,51
H7

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

1/1
Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
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Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
905304
Názov: VRTAK D60,0 DFT600 461,98
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004102
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
46,2
330837
40X2
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900069
Názov:
ZAVITNIKY
GARANT 118,01
Popis:
137350
G3/4,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900380
Názov:
POLOŽKA
NOROLEM
1,33
07680-12
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90040
Názov:
FREZA
04 86,4
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004010
Názov: TRN REDUKCNY 40X40 24,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900016
Názov:
VALEC
2700-2/50/50
173,09
FIX.INDUKTI
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909305
Názov:
MANIPULATOR
979,73
MAGNETICKY
GARANT
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005275
Názov: DIA OROV.4914MK16CT 1075,48
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900050
Názov:
VYSTRUZ.HSS
75 209,09
Popis:
75
H7,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900151
Názov: MEZNI VALECK.KALIBER 72,72
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901529
Názov:
BRUSNY
KOTUR
05
150,05
355x50x127
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911043
Názov: Brúska pneumatická -SW
7733SAM
-priama 128,4
Popis: 29.7.15-52-222
Množstvo: 1 ks

Konkurzy a reštrukturalizácie
skladované bez údržby

1/1

Deň vydania: 18.05.2021
Cena uvedená s DPH.

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

SWEPRO,
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Obchodný vestník 94/2021
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
905303
Názov: VRTAK D 60,0 DFT600 470,54
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004171
Názov:
DRZIAK
PRE
364,46
ZAR.NOZ.221397.2
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900246
Názov: - KALIBER VALCEKOVY
41,53
8H7
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004174
Názov:
DRZIAK
105,55
ZAR.NOZ.40X20X150
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004205
Názov:
TRN
UPINACI
NA
360,56
KLIESTINY
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90043
Názov:
FREZA 152,12
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902343
Názov: DRZIAK FREZY -SW 32-40 124,8
Popis:
SW
32-40,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900227
Názov: FAZETKOVA FREZA 30 552,85
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900502
Názov:
PUZDRO
264,46
KLIEŠTIN.UPÍNACIE
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900067
Názov:
ZAVITNIKY
GARANT 37,82
Popis:
137350
G1/4,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005272
Názov:
DIA
OROV.ROLETTA
19,84
Ý22X8
176-S
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900342
Názov:
STR.ZAV.371C
69,55
SPIR.NEPR.OTV.HSS
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003944
Názov:
B3213.F.022.Z01.066R 322,46
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005260

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,

VUNAR
PRODUCT,

čiastočne

Rok výroby je v intervale rokov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Názov: DIA OROV.2.4 CT H1 K1 219,48
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900326
Názov:
UPINACE 34,85
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003938
Názov: FREZA ROHOVA Ý 40 S
192,55
KUZ.ISO
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005334
Názov:
DIA
47,8
KOTUC125X6X1X10ABC160/12
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004063
Názov: TRN FREZ.241440 50X40 11,95
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005081
Názov: VYSTRUZNIK 604 16H7 195,58
Popis:
,
Množstvo: 10 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900219
Názov: VYHRUBNIK NAST.PR.
99,13
59,50
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900332
Názov:
UPINACE 41,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902303
Názov:
FREZA
GARANT
TK
74,82
SPOPK.
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901032
Názov: KALIBER TRN 25 H 7 91,24
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005253
Názov:
DIA
BRUS.T.15X20X5
87,64
E15100/80
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900512
Názov:
UPÍNAČ
KLIEŠ.
S
123,52
KUŽELOM
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902305
Názov: FREZOVACIA HLAVA SET 478
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005259
Názov: DIA OROV.HIG2,5-8-11130,03
MKO-25
Popis:
,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

PRODUCT,
1980
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909309
Názov:
POSUVNÉ
MERADLO
117,8
DIN862-6000,2
Popis:
,
Množstvo: 9 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900291
Názov: MEZNI VALECK.KALIBER S
38,99
TOL.
APopis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902337
Názov:
FREZOVACIA
HLAVA
222,24
GARANT
90
Popis: 52-91 HOFMAN 21,9,10,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004181
Názov: DRZIAK VYHR. A VYSTR.
61,33
27*5
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004180
Názov: DRZIAK VYHR. A VYSTR.
40,15
19*3
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900191
Názov:
GARANT
172,07
STROJ.ZAV.SL.OTV.DIN
51
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900023
Názov:
VRTAK
DLHY 15,4
Popis:
VS-5,0/315,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902319
Názov: FREZOV.HLAVA GARANT
181,81
RD.X12
Popis:
212145,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005250
Názov: DIA BRUS.T.10X16X3 E15
18
100/8
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902042
Názov: ZAVITNIK GARANT M 10 97,56
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004199
Názov: PUZDRO UPIN. 50*28
162,2
241490
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902335
Názov: FREZA DRAZKOVACIA
66,28
HSS-Co8
15mm
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900333
Názov:
UPINACE 41,9

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
opotrebované,

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere

čiastočne
dlhodobo
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Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005274
Názov: DIA OROV.4914MK16CRT 539,74
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003937
Názov: FREZA ROHOVA Ý 32 S
323,92
KUZ.ISO4
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900208
Názov: HOLEX DIGIT.POSUVNE
81,8
MERITKO
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003973
Názov:
TRN
FREZ.241433
41,42
4X22X250
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900070
Názov:
ZAVITNIKY
GARANT 173,98
Popis:
137350
G1,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900242
Názov: MEZNI ZAVITOVY KALIBR
41,3
H6
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900153
Názov: MEZNI VALECK.KALIBER 39,72
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900179
Názov:
RECA-KLIESTE
NA
90,82
NITOV.MATICE
R
Popis:
RMX
3-6,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003992
Názov: TRN FREZ.40X40 221461 74,59
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005265
Názov: DIA OROV.VIECOK 175
156,94
5CT
20X8
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900400
Názov: STROJNI VYSTRUZNIK DIN
127,24
208
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900325
Názov:
UPINACE 454,09
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900329
Názov:
UPINACE 41,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

skladované bez údržby

a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
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Obchodný vestník 94/2021
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902338
Názov:
FREZOVACIA
HLAVA
268,15
GARNAT
90
Popis:
52/91
HOFFMAN,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005252
Názov:
DIA
BRUS.T.14X10X3
40,24
E15100/80
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901022
Názov: KALIBER TRN 3 H7 22,94
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004201
Názov: DRZIAK KLIESTINOVY ER
548,1
32/50
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900003
Názov:
ZAVIT
G3/4 75,1
Popis:
G3/4,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005251
Názov:
DIA
BRUS.T.12X16X3
50,18
E15100/80
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90046
Názov:
FREZA 290,1
Popis:
50A05R-S90AP15D,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005353
Názov: DIA KOTUCÝ125X1.2X20
35,21
H7
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902330
Názov:
FREZA
12N1R015A12 151,37
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901526
Názov: BRUSNY KOTUC 35 M 169,18
Popis:
46L123VGY
35
M,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909200
Názov:
CELUSTE
DO
94,8
UNIVERZALNEHO
SKLUč
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902341
Názov: FREZA GARANT TK 6 204,7
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900382
Názov:
B7/PRISLUS.
K
0,56
RYHLOUPINKE
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902322

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,

čiastočne

VUNAR

Rok výroby je v intervale rokov
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Obchodný vestník 94/2021
Názov: FREZA 100BO6R-SMORC
458,08
20Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900249
Názov:
UHOLNIK
VLASOVY 172,74
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902324
Názov:
FREZA
TK
5
MM 51,9
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900174
Názov: SPIR.VRTAK TIVA DIN 338
18,86
HSSE
Popis:
5,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90068
Názov:
FREZA 260,23
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004203
Názov: KLIESTINA K ER 32 2-20 - 1
197,54
sada
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901039
Názov: -KALIBER VALCEK. 8 H7 42,43
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900012
Názov:
SAD.ZAV.
M24
ND 28,25
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003911
Názov: TRN FREZ.40X27 221440 85,18
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900398
Názov: STROJ.ZAVITNIK DIN5156
81,37
TVRDOCH
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
907013
Názov: ODCHLKOMER PACKOVY
383,84
0,01
mm
Popis:
,
Množstvo: 9 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004111
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
56,64
331781
40X30
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005370
Názov: KOTUC DIA 125X6X5 316,67
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90937
Názov: -MAGNET BREMENOVÝ
1171,64
MAXX500
Popis:
,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
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Obchodný vestník 94/2021
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004192
Názov: PUZDRO UPIN. 40*16
68,23
241490
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901009
Názov:
FREZA 371,24
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005333
Názov: DIA KOTUC150X1.5X20
63,34
224671
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004175
Názov:
DRZIAK
173,27
ZAR.NOZ.40X56X200
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900015
Názov:
STR.ZAV.
3043 18,98
Popis:
M6,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004003
Názov: TRN FREZ.40X32 221440 152,66
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902041
Názov: ZAHLUBNIK KUZELOVY
125,33
SADA
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004005
Názov: TRN REDUKCNY 40X1 26,09
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900032
Názov:
DIA
KOTUC 15,43
Popis:
BVI
K100,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003932
Názov:
TRN
FREZ.251431
16,66
40X16X140
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900004
Názov:
ZAVIT
G1/2 50,9
Popis:
G1/2,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003940
Názov: FREZA ROHOVA Ý 63 S
247,28
KUZ.ISO4
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005321
Názov:
DIA
VRTAK
NA
90,42
BRUS.FREZ.Ý8
Popis:
,
Množstvo: 5 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
VUNAR
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Obchodný vestník 94/2021
Kód:
900152
Názov: MEZNI VALECK.KALIBER 38,17
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
907016
Názov: ODCHYLKOMER TASTER
340,86
3-D
0,01mm
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911010
Názov: Redukčné púzdro MORSE
288,83
5/ISO
40
Popis:
aktivacia,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003913
Názov: FREZA ROHOVA D=50
243,42
50A05R-SAP
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900045
Názov: KALIBER ZAVITOVY G1 95,36
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900327
Názov:
UPINACE 34,85
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005368
Názov: KOTUC DIA 125X5X3 260,51
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90078
Názov: FREZA STOPKOVA DO
203,04
ROHU
25
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900393
Názov:
MEZNI
VALECKOVY
48,94
KALIBER
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
909613
Názov: -POSUVNÉ MERADLO DIG. 153,12
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902316
Názov:
FREZA
ROHOVA
262,96
STOPKOVA
4
b?itá
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
911045
Názov:
POSUVNÉ
MERADLO
95,58
DIN862-6000,25
Popis:
,
Množstvo: 5 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900392
Názov:
MEZNI
VALECKOVY
45,86
KALIBER
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902045

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,

VUNAR
PRODUCT,

čiastočne

Rok výroby je v intervale rokov
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Obchodný vestník 94/2021
Názov:
ZAVITNIK
M
10 130,3
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005278
Názov: DIA OROV.MK 1 4914 61,46
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003999
Názov: TRN FREZ.40X22 221440 100,4
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90039
Názov:
FREZA
D010 117,3
Popis:
D010,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900133
Názov:
ZAVITNIK 248,44
Popis:
40760,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004194
Názov: PUZDRO UPIN. 40*28
96,83
241490
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900225
Názov: MONT.SUPR. V COIL 1
368,2
SADA
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900241
Názov: MEZNI ZAVITOVY KALIBBR
41,99
6H
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900318
Názov: GARANT 90-FREZ.HLAVA
208,33
SOFTCUT
2
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900255
Názov: TELESO VALC.CELNEJ
264,38
FREZY
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003991
Názov: TRN FREZ.40X40 241461 147,38
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004009
Názov: TRN REDUKCNY 40X4 21,91
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004121
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
52,18
330838
40X3
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900334
Názov:
UPINACE 41,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

PRODUCT,
1980
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
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Obchodný vestník 94/2021
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005337
Názov:
DIA
KOT13-15041,03
30Z125/100BZ60
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005039
Názov: VYSTRUZNIK CSN221371
254,05
11H7
Popis:
,
Množstvo: 5 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900172
Názov: SPIR.VRTAK TIVA DIN 338
51,67
HSSE
Popis:
3,3,
Množstvo: 8 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003952
Názov:
TRN
FREZ.251431
33,22
40X22X140
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003923
Názov:
FREZA
40A3R-SR12D 293,77
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004200
Názov: KLIESTINA K ER 32 2-20 - 1
195,54
sada
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902323
Názov: FREZA 50AO7R-S90AP 11D 345,79
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902309
Názov: NASTAVEC NA JEZKOVU
219,08
FREZU
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900248
Názov:
KALIBER
VALCEKOVY 44,44
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003943
Názov:
B3213.F.020.Z01.060R 294,86
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004120
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
106,96
330836
50X4
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901029
Názov: KALIBER VAL 16 H 7 71,88
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902329
Názov: FREZA
222165-730373 47,38
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
90055

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,

VUNAR
PRODUCT,

čiastočne

Rok výroby je v intervale rokov
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Názov: FREZA EM4 8080-20 199,16
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004387
Názov: KOTUC PILOVY Ý400 52,46
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004101
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
117,5
330838
40X2
Popis:
,
Množstvo: 5 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004172
Názov:
DRZIAK
444,53
ZAR.NOZ.40X36X300
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901028
Názov: KALIBER VALCEK 14 H7 63,28
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005262
Názov:
STRANOVY
97,6
UHL.OROVNAVAC
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901023
Názov:
KALIBER
VALCEKOVY 26,17
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003931
Názov:
TRN
FREZ.251431
15,58
40X16X140
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
902321
Názov: FREZOVACIA HLAVA 669,18
TWINCUT
Popis:
0,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
907009
Názov: ODCHYLKOMER TASTER
340,07
3-D
0,01mm
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003909
Názov:
FREZA
125B08R474,61
W45SE123F
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003924
Názov:
FREZA
80A5R-SR12D 326,83
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901031
Názov: KALIBER VALCEK 20 H 7 79,4
Popis:
,
Množstvo: 3 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004006
Názov: TRN REDUKCNY 40X2 26,48
Popis:
,
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Deň vydania: 18.05.2021

opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

PRODUCT,
1980
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
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Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900331
Názov:
UPINACE 41,9
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901036
Názov: FRÉZA NA VRD 63A06R786,54
S90AP15D
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900224
Názov:
FREZA
101212-005 8,17
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005365
Názov: KOTUC DIA ACK 125X10X3
158,34
MO13
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003946
Názov:
F3042.Z.025.Z03.09 262,24
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900124
Názov:
REZNE
NARADIE 110,53
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
900270
Názov: MEZNI KALIBR. TRN F7 157,32
Popis:
,
Množstvo: 4 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011003933
Názov: FREZA 20A3R035E03C198,08
SAP11D
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011005338
Názov: DIA KOTUC100X10X3X2094,01
45
ACK
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
901000 499,1
Názov:
FREZA
S
VYM.VRD
11003927
Popis:
,
Množstvo: 1 ks
Kovoobrábacie
náradie/nástroj:
Kód:
E-011004122
Názov:
PUZDRO
REDUKCNE
64,13
241481
50X3
Popis:
,
Množstvo: 2 ks
Zrážačka hrán SPEEDY KOMPLET 100
Dutinomer 40-100
50
Digitálny výškomer
100
Vrtačka BDS KERNBOHRMACHINE 80
PROGRAM SW NX-3 licencie

0

PROGRAM CROSS SK 58732,20

0

Deň vydania: 18.05.2021

1/1
Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby

Používané,
čiastočne
opotrebované,
dlhodobo
skladované bez údržby
Opotrebované, funkčné
2005
Opotrebované, funkčné
2007
Opotrebované, funkčné
2007
Opotrebované,
funkčné,
2007
mierne poškodené
Morálne
zastaralé,
2007
neprenosné
Morálne
zastaralé,
2008
neprenosné

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere Cena uvedená s DPH.
1/1

VUNAR
Rok výroby je v intervale rokov
PRODUCT,
1980
-2012.
a.s. v pomere
Cena uvedená s DPH.
1/1
1/1
1/1
1/1

Cena uvedená s DPH.

1/1

Cena s DPH.

Cena s DPH.

1/1
1/1
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Deň vydania: 18.05.2021

JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
Kontaktné údaje :
Kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K023347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUNAR PRODUCT, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 405 078
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29K/1/2021 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29K/1/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ďalej uvedený majetok je zapísaný do oddelenej podstaty ako majetok, ktorým je zabezpečené pohľadávka
veriteľa :
VUNAR a.s., so sídlom T.G. Masaryka 1, 94048 Nové Zámky, IČO: 31411444
Právnym dôvodom vzniku pohľadávky je :
Plnenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 01.01.2004 v znení dodatkov č. 1 až 20 k nej
medzi Veriteľom ako prenajímateľom a Dlžníkom ako nájomcom a faktúr na úhradu nájomného
Fa 2019/062/1 Nájomné za nebytové priestory za 1.Q.2019 v sume 9 631,88 €, Fa 2019/106/1 Nájomné za
nebytové priestory za 04-05/2019 v sume 6 421,25 €, Fa 2019/131/1 Nájomné za nebytové priestory za 06/2019
v sume 3 210,62 €, Fa 2019/182/1 Nájomné za nebytové priestory za 3.Q.2019 v sume 9 631,87 €, Fa
2019/240/1 Nájomné za nebytové priestory za 4.Q.2019 v sume 9 631,87 €, Fa 2020/070/1 Nájomné za nebytové
priestory za 1.Q.2020 v sume 9 631,87 €
Fa 2020/131/1 Nájomné za nebytové priestory za 2.Q.2020 v sume 9 631,87 €, Fa 2020/225/1 Nájomné za
nebytové priestory za 3.Q.2020 v sume 6 701,06 €, Fa 2020/281/1 Nájomné za nebytové priestory za 4.Q.2020
v sume 2 924,65 €.
Zabezpečenie :
Druh zabezpečovacieho práva :
Zákonné záložné právo podľa § 672 ods. 1 Občianskeho zákonníka
Poradie zabezpečovacieho práva :
Zákonné záložné právo v prospech Veriteľa bolo pre potreby získania poradia (§ 151k Občianskeho zákonníka)
zaregistrované v notárskom centrálnom registri záložných práv dňa 08.04.2021
Zabezpečená suma :
67 416,94 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 18.05.2021

Deň vzniku : 4.8.2015
Deň registrácie: 8.4.2021
Čas registrácie : 13:19:38 hod
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva
Zákonné záložné právo podľa § 672 ods. 1 Občianskeho zákonníka vzniklo zo zákona v prospech Veriteľa
(ako prenajímateľa) na hnuteľných veciach Dlžníka (ako nájomcu) nachádzajúcich sa v prenajatých
nebytových priestoroch Veriteľa.
Predmet zabezpečovacieho práva
Zoznam hnuteľných vecí Dlžníka nachádzajúcich sa v prenajatých nebytových priestoroch Veriteľa, na ktoré
vzniklo zákonné záložné právo podľa § 672 ods. 1 Občianskeho zákonníka v prospech veriteľa.
Veriteľom prihlásené zabezpečovacie právo je predmetom zisťovania. V prípade právoplatného popretia
bude majetok presunutý do všeobecnej podstaty
Zabezpečený majetok :
Typ majetku : Hnuteľná vec
Názov

Messer Griesheim Corta
1500/1500 - páliaci automat

KS

Súpisová
hodnota
[EUR]

Stav

Rok
Podiel
výroby dlžníka

Poznámka

2000

opotrebované, funkčné

1985

1/1

Nachádza sa v rozobratom stave, nie je
možné predviesť. Pred rozobratím bolo
otestované, stav funkčný (bolo vyhotovené
video o funkčnosti).

Funkčné, denne používané 2011

1/1

Funkčné,
používané

2015

1/1

Funkčné, denne používané 2015

1/1

Funkčné, používané

1/1

STILL R70-45T Vysokozdvižný
vozík
10000
56kW, 4500 kg
Peugeot Partner TePee 1.6HDI
osobné motorové vozidlo do 3,5t
Ccm/výkon: 1560ccm / 73kW
Stav
km:
do
69.000
km
7500
Manuálna klimatizácia, tempomat,
el.predné okná, strešný nosič,
modrá
metalíza
STK do: 08/2021
SMX 3500 - XYZ Machine Tools
Ltd
NC
fréza
Výkon hlavný motor: 3,75 kW 20000
Ovládanie:
Southwestern
Industries Inc. 24000-8 rev.A
CONTRACOR Z-100 pieskovacie
zariadenie
2000
Max.
tlak:
10bar
Kapacita: 100l
ALUP
SCK20-10
vzdušný
kompresor
2000
Prac.tlak:
10
bar
Vyrobené : Taliansko
TECHNOMAGNETE MT406GR70
elektro-permanentné magnetické
dosky
7000
Počet:
2x
Vyrobené: Taliansko
OMM SFERA 500 pojazdný
čistiaci
stroj
Vyrobené:
Taliansko
Váha:
230kg
Napätie:
24V 800
Vákum
motor:
550W
Pohyb
motor:
200W

občas

2018

Minimálne poškodený zadný nárazník na
ľavej strane - kozmetická vada

Funkčné, denne používané 2016

Funkčné,
používané,
čiastočne
(navrtaný)

denne
povrch
2016
poškodený

Čiastočne
funkčné,
2016
pravidelne používané

1/1

1/1

Mierna vada, neodsáva dokonale vodu z
podlahy,
servisný
zásah
nutný.
Gumené stierky opotrebované, čoskoro
výmeny nutné.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Brush
motor:
375W
Celkový výkon: 1125W
Maľba: Kalendár Aztékov - Eva
100
Csémy
Maľba: Nekonečný let 60x40
30
plátno - Čajágiová Martina
Softvér - Postprocesor CNC frézu
0
SMX3500
Špeciálny zvárací stôl-polohovanie
1000
zvarencov

Konkurzy a reštrukturalizácie

Vystavené v interiéry, bez
2016
poškodení
Vystavené v interiéry, bez
2016
poškodení
Morálne
zastaralé,
2016
neprenosné
Opotrebované, funkčné

2018

Deň vydania: 18.05.2021

1/1

Cena s DPH.

1/1

Cena s DPH.

1/1
1/1

Cena s DPH.

JUDr. Jozef Majorán - Správca pre konkurzné a reštrukturalizačné konania a konania o oddlžení
Kontaktné údaje :
Kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Elektronická schránka : Číslo schránky : E0006172237
Telefón : +421 (0)905 328 946
E - mail : office@majoran.sk

K023348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparík Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šimkova 163 / 25, 951 97 Žitavany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/13/2021 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/13/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

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

Dátum zápisu: 05.05.2021
Veriteľ: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598
Prihlásená suma spolu: 2 653,96 €

Správca v zmysle ust. §-u 28 ods. 3 zák. č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 13.05.2021
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 18.05.2021

K023349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siklienka Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hosťovce 49, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/61/2021 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/61/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Ľuboš Siklienka, nar. 05.11.1980, bytom 951 91 Hosťovce 49, podnikajúci
pod obchodným menom: Ľuboš Siklienka SIKI MONT, s miestom podnikania 951 91 Hosťovce 80, IČO: 44 063
342, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.03.2010, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde NITRA, č. k. 23OdK/61/2021, 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: Lodná 2A, 94501 Komárno, v bežných
pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
elektronickou poštou na e-mailovú adresu: vasek@spravca.eu. V dôsledku opatrení Úradu vlády SR prijatých v
súvislosti s aktuálnym vývojom šírenia korona vírusu na území SR až do odvolania správca vyžaduje od všetkých
osôb nahliadajúcich do spisu použitie ochranných rúšok, respirátorov, alebo iných obdobných ochranných
prostriedkov. Správca úpadcu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia občanov SR preferuje možnosť, že
účastníci konania písomne alebo mailom požiadajú o vyhotovenie el. kópií dokumentov, ktoré im budú zaslané
prostredníctvom mailovej komunikácie.

K023350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siklienka Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hosťovce 49, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/61/2021 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/61/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Ľuboš Siklienka, nar. 05.11.1980, bytom 951 91 Hosťovce 49, týmto
oznamuje v súlade s §167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie
popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky sú dve percentá a/ zo sumy spornej pohľadávky, b/ zo sumy, v ktorej bola popretá (ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky) a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok sa skladá na účet správcu, č.
ú., IBAN: SK24 1100 0000 0029 3427 9948 vedený v Tatra banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
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K023351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Siklienka Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hosťovce 49, 951 91 Hosťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 4657/2A, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/61/2021 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/61/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

326

Obchodný vestník 94/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
Ľubos Siklienka, nar. 05.11.1980, bytom 951 91 Hosťovce 49, že bol na majetok úpadcu uznesením Okresného
súdu NITRA, spis. zn. 23OdK/61/2021 zo dňa 06.05.2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 90/2021 zo dňa
12.05.2021 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Alexej Vašek, so sídlom: Lodná 2A,
94501 Komárno.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Ľuboš Siklienka, born 05.11.1980, res. 951 91 Hosťovce 49, our duty is to inform you, that
with the resolution of the District Court Nitra, No. 23OdK/61/2021 dated on the 06.05.2021 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 90/2021 from 12.05.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously
appointed Mgr. Alexej Vašek, office: Lodná 2A, 94501 Komárno, as the trustee in bankruptcy, as the legal
guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, 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).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 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
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

327

Obchodný vestník 94/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 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 of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

K023352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uharček Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianovo 405, 951 08 Golianovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/61/2021 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/61/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1431, so sídlom
kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, ako správca dlžníka: Uharček Ivan, nar. 03.07.1969, bytom
Golianovo 405, 951 08 Golianovo, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 31OdK/61/2021, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení
a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom 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 v sídle
správcu na adrese: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o
nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.:
+421 902 150 120, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: spravcakp@gmail.com.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K023353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uharček Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianovo 405, 951 08 Golianovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
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Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/61/2021 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/61/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1431, so sídlom
kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, ako správca dlžníka: Uharček Ivan, nar. 03.07.1969, bytom
Golianovo 405, 951 08 Golianovo, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 31OdK/61/2021, 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: SK96 0900 0000 0002 3347 3298
Vedený v SlSp, a.s.
Variabilný symbol: 31612021
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): kaucia Uharček Ivan popretia pohľadávky 31OdK/61/2021
Ing. Jana Fülöpová, správca

K023354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uharček Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Golianovo 405, 951 08 Golianovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/61/2021 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/61/2021
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 Nitra, bol vyhlásený
konkurz na majetok Uharček Ivan, nar. 03.07.1969, bytom Golianovo 405, 951 08 Golianovo, štátny občan
SR (ďalej len „dlžník“). V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing.
Jana Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, Slovenská republika k číslu konania
31OdK/61/2021. 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:
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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.
Zabezpečený veriteľ
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
Ing. Jana Fülöpová, správca

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, the
bankruptcy was declared on the estate of debtor Uharček Ivan, date of birth.: 03.07.1969, res.: 951 08
Golianovo no. 405, Slovak republic, (hereinafter only “debtor”). The bankruptcy was declared as of this date.
According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee to the address Ing.
Jana Fülöpová, trustee, Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, Slovak Republic to the file No. 31OdK/61/2021.
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.

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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Ing. Jana Fülöpová, trustee
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K023355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Střeštíková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 1399/8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/60/2021 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/60/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1431, so sídlom
kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, ako správca dlžníka: Štřeštíková Adriana, nar. 25.06.1966, bytom
Zváračská ul. 1399/8, 945 01 Komárno, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 27OdK/60/2021, týmto oznamuje, že účastníci konania
o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom 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 v sídle správcu na adrese: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, po predchádzajúcej dohode so
správcom. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na t. č.: +421 902 150 120, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: spravcakp@gmail.com.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K023356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Střeštíková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 1399/8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/60/2021 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/60/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR, pod číslom S 1431, so sídlom
kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, ako správca dlžníka: Štřeštíková Adriana, nar. 25.06.1966, bytom
Zváračská ul. 1399/8, 945 01 Komárno, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 27OdK/60/2021, 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: SK96 0900 0000 0002 3347 3298
Vedený v SlSp, a.s.
Variabilný symbol: 27602021
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Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): kaucia Střeštíková Adriana popretia pohľadávky 27OdK/60/2021
Ing. Jana Fülöpová, správca

K023357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Střeštíková Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 1399/8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/60/2021 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/60/2021
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 Nitra, bol vyhlásený
konkurz na majetok Štřeštíková Adriana, nar. 25.06.1966, bytom Zváračská ul. 1399/8, 945 01 Komárno,
štátny občan SR (ďalej len „dlžník“). V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných
veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi
na adresu: Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, Slovenská republika k číslu
konania 27OdK/60/2021. 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.
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.
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Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
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.
Ing. Jana Fülöpová, správca

Notification to foreign creditors
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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, the
bankruptcy was declared on the estate of debtor Štřeštíková Adriana, date of birth.: 25.06.1966, res.: 945 01
Komárno, str. Zváračská ul. no. 1399/8, Slovak republic, (hereinafter only “debtor”). The bankruptcy was
declared as of this date. According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their
claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the address Ing. Jana Fülöpová, trustee, Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, Slovak Republic
to the file No. 27OdK/60/2021. 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.

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
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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.
Ing. Jana Fülöpová, trustee

K023358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlačuha Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súkennícka ul. 3053 / 10, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/54/2021 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/54/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu: Patrik Vlačuha, nar. 26.11.1974, bytom Súkennícka ul. 3053/10, 934 05 Levice, podnikajúci
pod obchodným menom: Patrik Vlačuha, s miestom podnikania Súkennícka ul. 3053/10, 934 05, IČO: 46 285 695,
oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do spisu konkurzného konania sp.zn.
31OdK/54/2021 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Farská 30, 949 01 Nitra, počas úradných
hodín správcu, v pondelok až piatok v čase od 8.00 hod do 11.30 hod a od 12.30 hod do 15:30 hod. Termín
nahliadnutia do spisu je nutné vopred dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 187 803 alebo
elektronicky na emailovej adrese: ivana.duchonova@gmail.com.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca

K023359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlačuha Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súkennícka ul. 3053 / 10, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1974
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/54/2021 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/54/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Patrik Vlačuha, nar. 26.11.1974, bytom Súkennícka ul. 3053/10, 934 05 Levice, podnikajúci pod obchodným
menom: Patrik Vlačuha, s miestom podnikania Súkennícka ul. 3053/10, 934 05, IČO: 46 285 695 (ďalej ako
"dlžník") oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn 31OdK/54/2021 zo dňa
26.04.2021 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 83/2021 dňa 03.05.2021 vyhlásený konkurz a za správcu bola
ustanovená Mgr. Ivana Duchoňová, so sídlom kancelárie Farská 30, 949 01 Nitra. Táto výzva sa vzťahuje na
zahraničných veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
únie ako v Slovenskej republike.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku ( §167a ods. 3 ZKR). Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu
do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až
6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba
ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ,
ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného
veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde
(§167l ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vznik pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 ZKR).
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka (§ 29 ods. 10 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
According to the Direction od European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the
trustee of debtor Patrik Vlačuha, born on: 26.11.1974, resided: Súkennícka ul. 3053/10, 934 05 Levice, Slovakia,
DBA: Patrik Vlačuha, seated at Súkennícka 3053/10, 934 05 Levice, Slovakia, ID No. 46 285 695 (hereinafter as
„debtor“) is my responsibility to inform you, that the district Court in Nitra made the Decision No. 31OdK/54/2021
dated on 26.04.2021, which was published in the Commercial bulletin No. 83/2021 from the 03.05.2021, where
the court proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously appointed Mgr. Ivana Duchoňová, Farská 30,
949 01 Nitra, Slovakia, as the trustee in the bankruptcy. This notice refers to the foreign creditors who have their
domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak republic.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the
publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and 166c) has the
right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a timetable.
The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured
creditor of a housing loan25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the
secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured. The application is filed in a
single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the basic registration period
within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later
date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and
the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to
pass the limitation period and termination of the right. The application must be submitted on a pre-printed form
and must include basic requirements: Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the
application are: a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence
or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature. For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum
secured the type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right. The total amount of the
claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories being split into the
application by the legal reason for the occurrence. The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply
in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference
exchange rate determined and declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National
Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by
the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
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The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator
in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by
the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to
ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the
secured creditor. Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the
borrower for a fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application. The order
shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned. The filing of the claim filed in
the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca/trustee

K023360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlačuha Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súkennícka ul. 3053 / 10, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivana Duchoňová
Sídlo správcu:
Farská 30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/54/2021 S2007
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/54/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca úpadcu: Patrik Vlačuha, nar. 26.11.1974, bytom Súkennícka ul. 3053/10, 934 05 Levice, podnikajúci
pod obchodným menom: Patrik Vlačuha, s miestom podnikania Súkennícka ul. 3053/10, 934 05, IČO: 46 285 695
týmto v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej ako "ZKR") oznamuje bankový účet v tvare IBAN, na ktorý je možné zložiť preddavok
na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR pre popretie pohľadávky veriteľom.
Bankový účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s.,v tvare IBAN: SK07 5600 0000 0014 7904 5001.
Mgr. Ivana Duchoňová, správca

K023361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agárdy Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domadice 115, 935 87 Domadice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/4/2017 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/4/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Oprava 2 Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku úpadcu patriaceho do všeobecnej
podstaty.
V súlade s ustanovením § 73 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) správca počas celého konkurzu zabezpečoval
zisťovanie, zaistenie a spísanie majetku patriaceho úpadcovi. Zistený majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej
konkurznej podstaty. Tento majetok tvorila
1. peňažné prostriedky vymožené od p Agardy ml. a vložené na účet správcu č. SK96 0900 0000 0002 3347
3298, v súpisovej hodnote 1.700,00 Eur
2. peňažné prostriedky z príjmu, ktorý podlieha konkurzu v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom
rozhodnutia exekúciou v zmysle ust. § 72 ods. 2 ZKR a to v súpisovej hodnote 396,00 Eur
3. nespotrebovaný preddavok na úhradu nákladov konkurzu 663,88 Eur

Hodnota všetkých súpisových zložiek majetku predstavovala spolu sumu 2 759,88 Eur.

V konkurze bolo v zákonnej štyridsaťpäť dňovej lehote prihlásených celkovo osem veriteľov dvadsiatimiôsmimi
pohľadávkami. Po zákonnej prihlasovacej lehote, 45 dní od vyhlásenia konkurzu, si uplatnili právo prihlásiť svoju
pohľadávku do konkurzného konania traja veritelia a ich prihlášky boli zapísané do zoznamu pohľadávok
vedeného podľa §31 ods.1 ZKR.

Prihliadalo sa celkom na pohľadávky v sume vo výške 176 216,04 EUR. Z toho popreté neboli žiadne pohľadávky.
Zistené pohľadávky boli vo výške 176 216,04 EUR.

Dňa 10.08.2017 sa v priestoroch kancelárie Správcu na Štefánikovej tr.79, 949 01 Nitra uskutočnila prvá schôdza
veriteľov, zvolaná správcom v Obchodnom vestníku č. 139/2017 zo dňa 21.7.2017 na 10.8.2017. Prvá schôdza
veriteľov nebola uznášania schopná, nakoľko sa na nej nezúčastnil žiaden veriteľ. Nakoľko sa nezvolil zástupca
veriteľov, táto funkcia - zástupcu veriteľov- v súlade s § 39 ods.1 pripadla súdu.

1. Speňažovanie

Správca kontaktoval Úpadcu a jeho zamestnávateľa za účelom vykonávania zrážok zo mzdy, Správca eviduje
uhradených 396,00 EUR.

Vzhľadom na skutočnosti, že iný majetok úpadcu, ako 1 700,00 EUR, 396,00 EUR a 663,88 EUR nie je a je
možné konkurz ukončiť, považuje správca tento výťažok za adekvátny, a s týmto odôvodnením predkladá
zástupcovi veriteľov - súdu rozvrh konečného výťažku na odsúhlasenie.

2. Spory

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ku dňu predloženia návrhu konečného rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory o určenie popretých
pohľadávok, ani spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.

3. Výťažok

Konkurzná podstata v tomto konkurze pozostávala len zo všeobecnej podstaty. Správca týmto konštatuje, že
speňažením tejto konkurznej podstaty bol získaný výťažok v celkovej sume 2 759,88 EUR.
Jednotlivé súpisové zložky majetku
Sp.zn.27K/4/2017
Súpis majetku Slavomír Ágardy - všeobecná podstata zákon č. 7/2005 Z.z.
Typ súpisovej zložky
Deň
Opis súpisovej zložky majetku
majetku
zapísania
Poplatok Úpadcu preposlaný OS Nitra na účet
Príjem
27.11.2017
Správcu
Zrážky zo mzdy Úpadcu za obdobie konkurzu
Príjem úpadcu
9.4.2019
vyplatená zamestnávateľom Úpadcu
Vymožená pohľadávka p. Agardy ml.
Príjem
9.4.2019

Dôvod zapísania

Súpisová hodnota
majetku

Majetok
úpadcu
663,88 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
396,00 EUR
podliehajúci konkurzu
Majetok
úpadcu
1 700,00 EUR
podliehajúci konkurzu

4. Pohľadávky proti podstate a odmena správcu

Správca konštatuje, že v konkurze boli uplatnené okrem odmeny správcu z výťažku pohľadávky proti podstate
v celkovej hodnote 34,65 EUR (viď príloha). Žiaden výdavok nebol spätý osobitne s určitou súpisovou zložkou
majetku, preto boli pohľadávky proti podstate rozpočítané bez rozdielu, na všetky súpisové zložky majetku.

Sp.zn.27K/4/2017 Zákon č. 7/2005 Z.z.
Pohľadávky proti podstate
PPP
Odmena správcu Predbežná správa
Odmena správcu do 1. schôdze veriteľov
Výdavky predbežného správcu

Popis
Rozhodnutie súdu OV 195/2017
Rozhodnutie súdu OV 196/2017
Slovenská sporiteľňa, Poštovné

165,97 EUR
663,88 EUR
34,65 EUR

Suma v EUR vyplatená

SPOLU

864,50 EUR

vyplatené na účet správcu

V ďalšom rade je potrebné spomenúť, že do predmetnej sumy pohľadávok proti podstate Správca následne
zahŕňa aj budúce predpokladané nevyhnutné náklady spojené so správou majetku do predpokladaného
ukončenia konkurzu súvisiacich s administratívou konkurzu, vrátane súdneho poplatku vo výške 0,2 % z výťažku
zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov Položka 5, písm. d),
ktorý predstavuje sumu 5,52 EUR.

Spolu náklady konkurzu

Popis
Pohľadávky proti podstate
Súdny poplatok 0,2% z výťažku

Suma
864,50 EUR
5,52 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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20,00 EUR
137,99 EUR
1028,01,05 EUR

5. Odmena správcu a náklady konkurzu

Správca konštatuje, že:

a. Za výkon funkcie predbežného správcu mu bola Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27K/4/2017,
zo dňa 5.10.2017, priznaná odmena v sume 165,97 EUR a preukázateľné výdavky na predbežnú správu
v sume 34,65 EUR, ktoré bola v priebehu konkurzu uspokojené z výťažku.

b. Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov mu bola Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
27K/4/2017, zo dňa 9.10.2017, priznaná odmena v sume 663,88 EUR, ktorá bola v priebehu konkurzu
uspokojená z výťažku.
c. Správca získal výťažok v celkovej výške 2 759,88 EUR

Suma výťažku, vo výške 2 759,88 EUR, predstavuje základ pre určenie odmeny správcu. Odmena správcu je
stanovená podľa ustanovenia § 17 ods. 2 Vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“), čo pre určenie odmeny správcu predstavuje sumu 137,99
EUR.

A. ROZVRHOVÁ ČASŤ

6. Rozvrh - rozdelenie výťažku veriteľom

Návrh rozdelenia konečného výťažku speňaženia majetku úpadcu vychádza z nasledujúcich skutočností:

·
·
·
·

Výťažok získaný speňažením majetku úpadcu predstavuje sumu 2 759,88 EUR.
Počiatočný stav peňažných prostriedkov na účte úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu: 0,00 EUR
Pohľadávky proti podstate vrátane odmeny správcu a nákladov konkurzu predstavujú spolu sumu
1 028,01 EUR
K uspokojeniu veriteľov ostal výťažok zo speňaženia majetku úpadcu vo výške 1 731,87 EUR

V rámci konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené
v rozsahu 0,98% z prihlásenej zistenej sumy.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K023362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Žerebáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Ružomberok 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/406/2019.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/406/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 14, 010 01 Žilina , konkurzný správca dlžníka Anna
Žerebáková, nar. 14.09.1945, bytom mesto Ružomberok, 034 01 Ružomberok, týmto podľa § 167p a § 167n
ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), v y h l a s u j e verejné ponukové konanie (VPK) na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: PRVÉ
Predmet ponukového konania: Nehnuteľné veci – súbor pozemkov, speňažované postupom ako súbor
hnuteľných vecí, ktoré sú ako súpisné zložky majetku (SZM) zapísané v Súpise všeobecnej podstaty dlžníka pod
poradovými číslami „11 až 100“, ktorý bol zverejnený v OV č. 44/2020 zo dňa 04.03.2020 pod značkou K020349,
v spojení s úpravou zverejnenou v OV č. 47/2020 zo dňa 9.3.2020 pod značkou K021701, a v OV č. 90/2020 zo
dňa 12.5.2021 pod značkou K022251.
Speňažovaný súbor pozemkov predstavuje spoločnú nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z.z.
o pozemkových spoločenstvách, a kúpou súboru pozemkov kupujúci nadobúda podiel v pozemkovom
spoločenstve Urbariát – pozemkové spoločenstvo, so sídlom Lúčky 82, 034 82 Lúčky, IČO: 00631221.
Lehota na predkladanie ponúk: Do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň, ktorý nasleduje po dni publikovania tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky: Ponuka odkúpenia sa uplatňuje doručením písomnej ponuky podpísanej
záujemcom do sídla kancelárie správcu v lehote určenej na predkladanie ponúk. Ponuka musí obsahovať
označenie záujemcu, predmet ponuky a predaja, a výšku ponúkanej sumy. Ponuku treba doručiť v zalepenej
obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ-PONUKA 190862“. Záujemca-fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej
ponuke fotokópiu občianskeho alebo obdobného preukazu. Záujemca-právnická osoba je povinná priložiť k
písomnej ponuke fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo iného registra právnických osôb spolu s
fotokópiou občianskeho alebo obdobného preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Ohliadka: Vzhľadom na charakter predmetu speňažovania sa ohliadka predmetu ponukového konania
nevykonáva.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR, sa v ponukovom konaní
prihliadne iba na tie ponuky, u ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu číslo: IBAN: SK26 7500 0000 0040 0387 9151, pod VS: 190862, najneskoršie
v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Pri úhrade zálohy na kúpnu cenu na účet správcu je potrebné do
poznámky pre príjemcu uviesť označenie záujemcu, pri fyzickej osobe menom a priezviskom záujemcu, pri
právnickej osobe obchodným menom (názvom) záujemcu.
Kritérium ponukového konania: Jediným rozhodujúcim kritériom úspešnosti v ponukovom konaní je najvyššia
ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca si
vyhradzuje právo odmietnuť ponuky, pri ktorých ponúknutá kúpna cena bude nižšia ako súpisová hodnota
speňažovaného majetku (1.391.- eur).
Náklady prevodu: Náklady prevodu v katastrálnom konaní hradí nadobúdateľ.
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Podmienky speňaženia: Predmet ponukového konania – súbor nehnuteľných vecí sa predáva tak ako „stojí
a leží“.
Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty: Správca upozorňuje záujemcov o kúpu na právo oprávnenej osoby
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za podmienok uvedených v § 167r ZKR.
Vyhodnotenie VPK : Správca vyhodnotí VPK do troch dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a výsledok
oznámi záujemcom e-mailom na nimi uvedenú e-mailovú adresu. Súčasne neúspešným záujemcom vráti
uhradenú zálohu na kúpnu cenu na nimi uvedený bankový účet.

K023363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalský Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D.Kužela 227 / 3, 038 43 Kláštor pod Znievom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 2K/16/2014 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/16/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ivana Michalského , nar. 02.03.1967 bytom D.Kužela227, 038 43 Kláštor
pod Znievom (ďalej aj ako len „úpadca“) v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR zverejňuje svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Správca týmto zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti obom podstatám, ktoré boli alebo majú
byť uspokojené zo všeobecnej, resp. oddelenej podstaty. Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, každý pracovný deň od
08.30 – 12.00 a od 13.00 –16.00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č +421 915 786
414, 34, resp. na adrese: judr.miroslavhlad@gmail.com.
V zmysle § 96 ods.3 ZKR Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive, a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada.
JUDr. Miroslav Hlad, správca
správca

K023364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Múrna 987, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/10/2021.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, podľa § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurz dlžníka František Lacko, nar. 29.07.1971, tr. bytom Múrna 987, 032 61 Važec,
Slovensko, sa k o n č í .
Dôvod:
Zisteným majetkom dlžníka, ktorý podlieha konkurzu, je zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
v sume 500,00 eur. Iný majetok nebol zistený.
Z tohto stavu majetku dlžníka a sumy pohľadávok proti podstate je nesporné, že hodnota konkurznej podstaty
nepokryje náklady konkurzu, ktoré predpokladá ustanovenie § 167t ods. 1 ZKR.
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 končí.
Oznámením správcu v Obchodnom vestníku o skončení konkurzu na majetok dlžníka František Lacko, nar.
29.07.1971, tr. bytom Múrna 987, 032 61 Važec, Slovensko, sa konkurz podľa § 167v ods. 1, druhá veta
ZKR z r u š u j e .

K023365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Lehotská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Ondrej 36, 032 04 Liptovský Ondrej
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/10/2021/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/10/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, ktorá uplynula dňa 07.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
ÚPADCA
Jana Lehotská, Liptovský Ondrej 36, 032 04 Liptovský Ondrej
Veriteľ
Lukáš Urban, Senická 626/9, 031 04 Liptovský Mikuláš
Právny
dôvod
vzniku Dňa 23. 06. 2016 poskytol Veriteľ Dlžníkovi finančnú pôžičku vo výške 8.800 €, ktorú Dlžník uhradil Veriteľovi
pohľadávky
len čiastočne a jej neuhradený zostatok predstavuje čiastku 5.640 €.
Suma pohľadávok vrátane 5.640 €
príslušenstiev
Prihláška doručená dňa
10. 05. 2021
Počet príloh
1

V Čadci dňa 13. 05. 2021
Imrich Šimulák, správca

K023366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolarovič Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 497 / 36, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Podmanický
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
A. Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/21/2021 S1994
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/21/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Deň zapísania majetku pod č. 1. – 28. do všeobecnej podstaty:

13.05.2021

Dôvod zapísania majetku pod č. 1. – 28. do všeobecnej podstaty: nespochybniteľné vlastnícke právo dlžníka

1. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

1250/1
„E“
134 m2
Orná pôda
V zastavanom území obce
745
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
1,48 €
Hodnota určená odhadom správcu

2. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

1254/1
„E“
4123 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
745
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
45,68 €
Hodnota určená odhadom správcu

3. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:

1255
„E“
7438 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
745
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota:
Poznámka:

82,41 €
Hodnota určená odhadom správcu

4. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

1847/1
„E“
819 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
745
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
9,07 €
Hodnota určená odhadom správcu

5. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

1943
„E“
1737 m2
Lesný pozemok
Mimo zastavaného územia obce
745
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
7,90 €
Hodnota určená odhadom správcu

6. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

1997/2
„E“
955 m2
Lesný pozemok
Mimo zastavaného územia obce
745
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
4,34 €
Hodnota určená odhadom správcu

7. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:

2419/2
„E“

Deň vydania: 18.05.2021
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Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

724 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
745
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
8,02 €
Hodnota určená odhadom správcu

8. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

788/13
„E“
2818 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
2104
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/32
171,72 €
Hodnota určená odhadom správcu

9. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

1439/25
„E“
8760 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
2104
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/32
533,81 €
Hodnota určená odhadom správcu

10. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

2789/5
„C“
276 m2
Záhrada
V zastavanom území obce
2639
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
26,66 €
Hodnota určená odhadom správcu

Deň vydania: 18.05.2021
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11. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

2790/1
„C“
83 m2
Zastavaná plocha a nádvorie
V zastavanom území obce
2639
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
8,02 €
Hodnota určená odhadom správcu

12. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

2790
„E“
22 m2
Orná pôda
V zastavanom území obce
2639
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
0,24 €
Hodnota určená odhadom správcu

13. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

2294
„E“
5709 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3040
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
63,25 €
Hodnota určená odhadom správcu

14. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:

2178/1
„E“
3 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3041

Deň vydania: 18.05.2021
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Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
0,03 €
Hodnota určená odhadom správcu

15. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

2178/2
„E“
1789 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3042
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
19,82 €
Hodnota určená odhadom správcu

16. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

1052
„E“
5895 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3771
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
65,31 €
Hodnota určená odhadom správcu

17. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

1250/2
„E“
6753 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3771
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
74,82 €
Hodnota určená odhadom správcu

Deň vydania: 18.05.2021
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18. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

1251
„E“
5877 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3771
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
65,11 €
Hodnota určená odhadom správcu

19. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

1252
„E“
7427 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3771
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
82,29 €
Hodnota určená odhadom správcu

20. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

1253
„E“
5395 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3771
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
59,77 €
Hodnota určená odhadom správcu

21. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:

1254/2
„E“
679 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3771
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
7,52 €

Deň vydania: 18.05.2021
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Poznámka:

Hodnota určená odhadom správcu

22. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

1847/2
„E“
2270 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3771
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
25,15 €
Hodnota určená odhadom správcu

23. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

2293
„E“
2442 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3771
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
27,06 €
Hodnota určená odhadom správcu

24. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

2295
„E“
6496 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3771
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
71,97 €
Hodnota určená odhadom správcu

25. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:

2296
„E“
5143 m2

Deň vydania: 18.05.2021

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

353

Obchodný vestník 94/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3771
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
56,98 €
Hodnota určená odhadom správcu

26. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

2367
„E“
2201 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3771
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
24,39 €
Hodnota určená odhadom správcu

27. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

2554
„E“
3813 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3771
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
42,25 €
Hodnota určená odhadom správcu

28. Pozemok
Parcelné číslo:
Parcela registra:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

2737
„E“
1205 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
3771
Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany
1/176
13,35 €
Hodnota určená odhadom správcu

Deň vydania: 18.05.2021
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JUDr. Jakub Podmanický
správca

K023367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubaľa Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrička 149, 038 04 Bystrička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1969
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/154/2020 S1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/154/2020
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’)
správca dlžníka Milan Kubaľa, nar. 08.05.1969, bytom Bystrička 149, 038 04 Bystrička (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK66 0900 0000 0051 3311 3685, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Insolvency services, k.s., správca

K023368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubaľa Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrička 149, 038 04 Bystrička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1969
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/154/2020 S1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/154/2020
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
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(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Milan Kubaľa, nar.: 08.05.1969, trvale bytom Bystrička 149, 038 04 Bystrička (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 20.04.2021, sp. zn. 2OdK/154/2020,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 78/2021 dňa 26.04.2021 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený Insolvency services, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný
Kubín, značka správcu: S1856 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Milan Kubaľa, born on 08.05.1969, with permanent address at Bystrička 149, 038 04 Bystrička
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Žilina of
20.04.2021, ref. No. 2OdK/154/2020 published in the Commercial report No. 78/2021 of 26.04.2021 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Insolvency services, k.s. with its office at Radlinského 1730, 02601
Dolný Kubín, ref. No. of trustee: S1856 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
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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
§ 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)
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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
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
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be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
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.
Dolný Kubín, dňa 11.05.2021
Dolný Kubín, on 11.05.2021
Insolvency services, k.s., správca dlžníka
Insolvency services, k.s., trustee of the bankrupt

K023369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubaľa Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bystrička 149, 038 04 Bystrička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1969
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/154/2020 S1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/154/2020
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Milan Kubaľa, nar. 08.05.1969, trvale bytom Bystrička 149, 038 04 Bystrička (ďalej len „Dlžník“)
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00
- 11:30 a 12:30 - 15:00
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Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0903761292 alebo na e-mail:
office@insolvencyservices.sk
Insolvency services, k.s., správca

K023370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný riadok 254/7, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.04.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/166/2020 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/166/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová, S 548, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca dlžníka: Denisa
Miková, nar. 27.04.1988, trvale bytom Dolný riadok 254/7, 038 21 Mošovce týmto v súlade s §§167t a 167v
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje že :
·

·

v konkurznom konaní č. k. 1OdK/166/2020 zo dňa 21.10.2020, vedenom Okresným súdom Žilina, publ.
v OV č.207/2020 dňa 27.10.2020 bol zistený nehnuteľný majetok dlžníka s poukazom na LV č. 487 v k.
ú. Mošovce, obec Mošovce, okres Turčianske Teplice, pričom správca pri jeho zisťovaní vychádzal
najmä zo zoznamu majetku predloženého dlžníkom, z vyjadrení dlžníka pri predložení návrhu na
vyhlásenie konkurzu a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a dospel k záveru, že podľa
§ 167k ZKR ide o zaťažený majetok v prospech veriteľa Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832
37 Bratislava, ktorý správcovi dňa 16.11.2020 oznámil výšku zabezpečenej pohľadávky. V zmysle § 167k
ods. 6 ZKR žiaden z prihlásených veriteľov na výzvu správcu nezložil – preddavok na trovy znaleckého
posudku pre posúdenie či hodnota zaťaženého majetku prevyšuje ťarchy na majetku a či preto tento
nehnuteľný majetok patrí do konkurznej podstaty.
Konkurz vedený pod č. 1OdK/166/2020 zo dňa 21.10.2020, publ. v OV č. 207/2020 dňa 27.10. 2020
sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§§167t ZKR a 167v ods. 1
ZKR).

Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžníka: Denisa Miková, nar. 27.04.1988, trvale bytom Dolný
riadok 254/7, 038 21 Mošovce zrušuje (§167v ods .1 druhá veta ZKR).
Poučenie : V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
V Martine, dňa 13.05.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K023371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jesenský Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Petrikovicha 4476/9, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1978
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/24/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/24/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Michal Jesenský, nar.: 07.06.1978, trvale bytom Jána Petrikovicha 4476/9, 036 01 Martin (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 28.04.2021, sp. zn.
10OdK/24/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 84/2021 dňa 04.05.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601
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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Dolný Kubín, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Michal Jesenský, born on 07.06.1978, with permanent address at Jána Petrikovicha 4476/9,
036 01 Martin (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Žilina of 28.04.2021, ref. No. 10OdK/24/2021 published in the Commercial report No. 84/2021 of 04.05.2021
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Radlinského 1730,
02601 Dolný Kubín, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred
to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
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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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
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
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.
Dolný Kubín, dňa 12.05.2021
Dolný Kubín, on 12.05.2021
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K023372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jesenský Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Petrikovicha 4476/9, 036 01 Martin
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IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1978
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/24/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/24/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

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: Michal Jesenský, nar. 07.06.1978, trvale bytom Jána Petrikovicha 4476/9, 036 01 Martin (ďalej
len „Dlžník“) oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K023373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jesenský Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Petrikovicha 4476/9, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1978
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 10OdK/24/2021 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
10OdK/24/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
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 Michal Jesenský, nar. 07.06.1978, Jána Petrikovicha 4476/9, 036 01 Martin (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK74 0900 0000 0050 5876 4399, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca
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K023374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EMP, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 777 706
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hanuliaková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3R/1/2020 S1999
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3R/1/2020
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy

JUDr. Mária Hanuliaková, so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, (ďalej aj len ako „Dozorný
správca“) týmto v súlade s ust. § 163 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že v zmysle záväznej časti
reštrukturalizačného plánu dlžníka EMP, s. r. o., so sídlom M. R. Štefánika 3560/109, 010 01 Žilina, IČO: 36
777 706 (ďalej aj len ako „Dlžník“), ktorý bol potvrdený uznesením Okresného súdu Žilina vydaným v konaní
vedenom pod sp. zn. 3R/1/2020 zo dňa 04.05.2021, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej
republiky (ďalej aj len ako „Obchodný vestník“) č. 88/2021 zo dňa 10.05.2021, sa nad Dlžníkom zavádza
dozorná správa.
V súlade s dikciou ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku, pričom účinky dozornej správy a funkcia Dozorného správcu zanikajú v prípade úplného
splnenia reštrukturalizačného plánu Dlžníka zverejnením Oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom
vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia Dozorného správcu zanikajú taktiež vyhlásením konkurzu na majetok
Dlžníka.
Právnymi úkonmi Dlžníka, ktoré podľa záväznej časti reštrukturalizačného plánu majú počas zavedenej dozornej
správy podliehať súhlasu Dozorného správcu sú
a. vykonanie iného než bežného právneho úkonu podnikateľa (iného úkonu ako toho úkonu podnikateľa,
ktorý je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie riadneho výkonu týchto činností, ktoré sú predmetom jeho
podnikania alebo inej činnosti);
b. založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
c. nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo v inej právnickej osobe;
d. prevod nehnuteľnosti alebo prenájom nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie
záložným právom alebo vecným bremenom;
e. uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných
prostriedkov;
f. zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo
poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
g. urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu;
h. urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok;
i. uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas
viac ako šesť mesiacov;
j. uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 50 000,00 eur;
k. akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo
mimozmluvných sankcií;
l. vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom;
m. vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej
pohľadávky;
n. uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle §
124 ods. 7 ZKR vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky;
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o. uzavretie akejkoľvek dohody o urovnaní.
Dlžník je povinný zasielať Dozornému správcovi výpis z bankového účtu Dlžníka a tiež účtovnú hlavnú
knihu za každý kalendárny mesiac, počas ktorého trvá dozorná správa.
V záväznej časti reštrukturalizačného plánu neboli určené ďalšie skutočnosti, ktoré majú byť zverejnené v tomto
oznámení o zavedení dozornej správy.
Poučenie
Ak Dlžník urobí bez súhlasu Dozorného správcu úkon podliehajúci súhlasu Dozorného správcu, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným
splnením reštrukturalizačného plánu bol na majetok Dlžníka vyhlásený konkurz (ust. § 163 ods. 3 posledná veta
ZKR).

JUDr. Mária Hanuliaková
správca

K023375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pinková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Stodolu 5015 / 5, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/23/2021 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/23/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
MSSR, značka správcu S580, správca dlžníka: Martina Pinková, nar. 09.12.1991, bytom: A. Stodolu 5015/5, 036
01 Martin, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s ustanovením § 8 ods.
4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že do správcovského
spisu č. 2OdK/23/2021 – S580 majú právo účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia nahliadnuť počas
konkurzu v pracovných dňoch, v čase od 8.00 h do 11.00 h a od 12.00 h do 15.00 h v kancelárii správcu, na
adrese Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina.
Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomnou korešpondenciou na uvedenej adrese
sídla kancelárie správcu alebo mailom na adrese birosova@gbirosova.sk alebo telefonicky na tel. čísle +421 (0)
911 307 623.

JUDr. Gabriela Bírošová, správca
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K023376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pinková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Stodolu 5015 / 5, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/23/2021 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/23/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom
MSSR, značka správcu S580, správca dlžníka: Martina Pinková, nar. 09.12.1991, bytom: A. Stodolu 5015/5, 036
01 Martin, týmto podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov oznamuje bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v tomto konkurznom konaní:
Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: IBAN: SK98 0900 0000 0004 2391 1228.

JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K023377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pinková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Stodolu 5015 / 5, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/23/2021 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/23/2021
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.

„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables„
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty„
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne„
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad„
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες„
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„Invitation à produire une créance. Délais à respecter„
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare„
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro„
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai„
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők„
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów„
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati„
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat„
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta„
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват„
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită„
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed„

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu JUDr. Gabriela Bírošová,
so sídlom Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, značka správcu
S580, správca dlžníka: Martina Pinková, nar. 09.12.1991, bytom: A. Stodolu 5015/5, 036 01 Martin, týmto
podľa § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov oznamuje bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v tomto konkurznom konaní: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
číslo účtu: IBAN: SK98 0900 0000 0004 2391 1228.

JUDr. Gabriela Bírošová, správca, ďalej len „úpadca“, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.
2OdK/23/2021 zo dňa 03.05.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 24 May 2000, as the bankruptcy truste of
the Ján Chudjak, nar. 11.11.1974, bytom: Zákamenné 327, 029 56 Zákamenné, hereinafter only ,,the
Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No. 2OdK/23/2021 dated 03th of
May 2021 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.05.2021. Dňom
11.05.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published on 10th of May 2021. Bankruptcy was declared on 11th of
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May 2021.

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

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

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

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

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

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 ZKR).
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4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. 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).

5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.

5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, 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 trustee – JUDr. Gabriela Bírošová,
offices Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. 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 ZKR).

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).
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8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 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.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim 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 ZKR).

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

11. 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).

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 ZKR).

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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

372

Obchodný vestník 94/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

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 ZKR).

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 ZKR).

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 ZKR).

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 č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. Mája
2000.

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. 1346/2000 dated 29th May 2000.

17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 39 – 42 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája
2000.

17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 - 42 of the Council regulation
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/EC/ No. 1346/2000 from 29.05.2000.

JUDr. Gabriela Bírošová
správca úpadcu /truste of the bankrupt

K023378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaššo Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucké Nové Mesto 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/52/2020 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/52/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová, S 548, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca dlžníka: Jozef
Jaššo, nar. 27.08.1987, trvale bytom Kysucké Nové Mesto, 024 01 Kysucké Nové Mesto, korešpondenčná
adresa: Dom sv. Vincenta, Predmestská 12, 010 01 Žilina týmto v súlade s §§167t a 167v zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje že :
·

·

v konkurznom konaní č. k. 7OdK/52/2020 zo dňa 18.12. 2020, vedenom Okresným súdom Žilina,
publ. v OV č. 248/2020 dňa 28.12.2020 nebol zistený žiadny majetok dlžníka, pričom správca pri
zisťovaní majetku vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého dlžníkom, z vyjadrení dlžníka pri
predložení návrhu na vyhlásenie konkurzu a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť so
záverom zistenia, že dlžník nemá žiadny majetok.
Konkurz vedený pod č. 7OdK/52/2020 zo dňa 18.12.2020, publ. v OV č. 248/2020 dňa 28.12. 2020 sa
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§§167t ZKR a 167v ods. 1
ZKR).

Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžníka: Jozef Jaššo, nar. 27.08.1987, trvale bytom Kysucké
Nové Mesto, 024 01 Kysucké Nové Mesto, korešpondenčná adresa: Dom sv. Vincenta, Predmestská 12,
010 01 Žilina zrušuje (§167v ods .1 druhá veta ZKR).
Poučenie : V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
V Martine, dňa 13.05.2021
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K023379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiaková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Bernoláka 2135/11A, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/185/2020 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/185/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová, S 548, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca dlžníka Katarína
Žiaková, nar. 06.12.1979, trvale bytom A. Bernoláka 2135/11A, 010 04 Žilina týmto v súlade s §§167t a 167v
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje že :
·

·

v konkurznom konaní č. k. 9OdK/185/2020 zo dňa 11.11. 2020, vedenom Okresným súdom Žilina,
publ. v OV č. 222/2020 dňa 18.11.2020 nebol zistený žiadny majetok dlžníka, pričom správca pri
zisťovaní majetku vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého dlžníkom, z vyjadrení dlžníka pri
predložení návrhu na vyhlásenie konkurzu a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť so
záverom zistenia, že dlžník nemá žiadny majetok.
Konkurz vedený pod č. 9OdK/185/2020 zo dňa 11.11.2020, publ. v OV č. 222/2020 dňa 18.11. 2020
sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§§167t ZKR a 167v ods. 1
ZKR).

Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžníka: Katarína Žiaková, nar. 06.12.1979, trvale bytom A.
Bernoláka 2135/11A, 010 04 Žilina zrušuje (§167v ods .1 druhá veta ZKR).
Poučenie : V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
V Martine, dňa 13.05.2021

K023380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta na Vlkolínec 900/8, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/145/2020 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/145/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ďalej len („ ZKR“ ) z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová, S 548, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správca dlžníka: Branislav
Baran, nar. 07.02.1986, trvale bytom Cesta na Vlkolínec 900/8, 034 01 Ružomberok týmto v súlade s §§167t
a 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje že :
·

·

v konkurznom konaní č. k. 1OdK/145/2020 zo dňa 18.08.2020, vedenom Okresným súdom Žilina,
publ. v OV č.163/2020 dňa 24.08.2020 nebol zistený žiaden majetok dlžníka, pričom správca pri jeho
zisťovaní vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého dlžníkom, z vyjadrení dlžníka pri predložení
návrhu na vyhlásenie konkurzu a orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť,
Konkurz vedený pod č. 1OdK/145/2020 zo dňa 18.08.2020, publ. v OV č. 163/2020 dňa 24.08.2020 sa
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§§167t ZKR a 167v ods. 1
ZKR).

Týmto oznámením sa konkurz na majetok dlžníka: Branislav Baran, nar. 07.02.1986, trvale bytom Cesta na
Vlkolínec 900/8, 034 01 Ružomberok zrušuje (§167v ods .1 druhá veta ZKR).
Poučenie : V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, §167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca
V Martine, dňa 13.05.2021

K023381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Romana Sochureková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 3928/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/176/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/176/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Alena Balážová dlžníka Romana Sochureková, nar. 27.02.1970, trvale bytom: Stavbárska
3928/10, 036 01 Martin oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 3OdK/176/2019 S
568 je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese Závodská 24, 010 01 Žilina, počas stránkových hodín v
dňoch pondelok až piatok od 10,00 hod. do 12,00 hod. Termín nahľadania do správcovského spisu je potrebné
vopred nahlásiť písomnou žiadosťou na uvedenej adrese, alebo telefonicky na tel. č. 041/5623242, či e-mailovou
správou na adrese: judr.balazova@korex.sk

JUDr. Alena Balážová - správca
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K023382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Romana Sochureková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 3928/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/176/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/176/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Alena Balážová so sídlom kancelárie na adrese Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, SR, správca
dlžníka: Romana Sochureková, nar. 27.02.1970, trvale bytom: Stavbárska 3928/10, 036 01 Martin,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Žiline, spis. zn. 3OdK/176/2019, týmto podľa § 167l ods. 5 a
§ 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. ZoKR v platnom znení správca zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke SlSP – pobočka Žilina číslo účtu: IBAN:
SK89 0900 0000 0004 2004 6910.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 v spojitosti s ust. z. č. 7/2005 Z. z. ZoKR písm. b) z. č.
7/2005 Z. z. ZoKR
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený popierať len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia podľa § 32 ods.3, 5 až ,
9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane
(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 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 €.

JUDr. Alena Balážová – správca

K023383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Romana Sochureková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 3928/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1970
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/176/2019 S 568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/176/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05. 2015 o insolventnom konaní
JUDr. Alena Balážová ako správca dlžníka : Romana Sochureková, nar. 27.02.1970, trvale bytom:
Stavbárska 3928/10, 036 01 Martin, oznamuje, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 3OdK/176/201922 zo dňa 01.02.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
JUDr. Alena Balážová. as the bankruptcy trustee Romana Sochureková, born. 27.02.1970, flat Stavbárska
3928/10, 036 01 Martin, our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No.
3OdK/176/2019-22 dated 01.02.2019, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. ZoKR platí:
According to the Act No. 7/2005 ZoKR 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.
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.

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

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. 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.
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. If the secured claim is not registered,
the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security
right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s dishonest intention.
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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 with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .

5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to
the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA).

6. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
6. 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 encasing 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).

7. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina,
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 (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
7. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Alena Balážová, Závodská
cesta 24, 010 01 Žilina, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days
from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The
electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is
authorized for submission of electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to the court (§
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).
8. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
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hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR).
8. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report
with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
9. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).

10. Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkuz
a reštrukturalizácia.aspx
www.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 ZKR).
10. The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form / the registration form can be
found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The
basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b)
name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA).

11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. 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).

12. 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).
12. 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).

13. 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).
13. 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
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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).

14. 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).
14. 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).

15. 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).
15. 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).

16. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
16. 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).

17. Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
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 Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated
20th of May 2015.

JUDr. Alena Balážová - správca

K023384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dodok Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vavrišovo 329, 032 42 Vavrišovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2018 S548
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Okresný súd Žilina
2OdK/34/2018
Iné zverejnenie

Zverejnenie Návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin (ďalej len „SKP“) ako správca konkurznej
podstaty Dlžníka: Martin Dodok, nar. 11.09.1977, r. č. XXXXXXXXXX, bytom Vavrišovo 329, do 07.11.2017
podnikajúci pod obchodným menom Martin Dodok – MADOS – OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s miestom
podnikania Vavrišovo 329, 032 42 Vavrišovo, IČO: 35 161 621 (ďalej len „Dlžník“) zverejňuje v súlade s ust. §u 101 ZoKR Návrh konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov:
Celkové príjmy všeobecnej podstaty Dlžníka predstavujú spolu: 13.300,00 €
Pohľadávky proti všeobecnej podstate Dlžníka pre nezabezpečených veriteľov predstavujú sumu spolu:
3.603,48 €
Uspokojenie zo všeobecnej podstaty Dlžníka pre jednotlivých nezabezpečených veriteľov vo výške
9.696,52 € je nasledovné:

Prihlásená a zistená Uspokojenie v Uspokojenie
suma pohľadávky
%
v€
SR – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
455,15 €
19,14 %
87,12 €
Štefan Ratkoš – UNIMIX, Vyšné fabriky 45, Liptovský Hrádok, IČO: 30 517 010 –
pr. zastúpený: JUDr. Milan Trnovský, advokát, Štefánikova 1361/4, 031 01 19.025,71 €
19,14 %
3.641,51 €
Liptovský Mikuláš, IČO: 378 979 868
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO:
6.751,15 €
19,14 %
1.292,16 €
35937874
AEGON životná poisťovňa, a. s., Slávičie údolie 106, Bratislava, IČO: 35979356
164,11 €
19,14 %
31,41 €
KRUK Česká a Slovenská republika, s. r. o., Československé armády 954/7, 500
03 Hradec Králové, IČO: 24785199, zastúpený: ŠMÍDA, AK, organizačná zložka,
4.044,70 €
19,14 %
774,15 €
ul. Svornosti 43, 821 09 Bratislava, IČO: 47 255 773
POHOTOVOSŤ, s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598
20.220,39 €
19,14 %
3.870,17 €
SPOLU:
50.661,21 €
19,14 %
9.696,52 €
Veriteľ

POUČENIE správcu: V súlade s ust. §-u 101 ods. 1 ZoKR, správca predkladá nezabezpečeným veriteľom návrh
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Dlžníka a určuje nezabezpečeným veriteľom na jeho
schválenie lehotu 30 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku. V uvedenej lehote môžu
nezabezpečení veritelia návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môžu proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.
Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu po predchádzajúcom
telefonickom dohovore a v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia konečného rozvrhu v Obchodnom vestníku.
V Martine, dňa 13.05.2021

K023385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malicher Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R.Štefánika 2618/18, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1978
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/299/2019 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/299/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie Návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov

JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin (ďalej len „SKP“) ako správca konkurznej
podstaty Dlžníka: Stanislav Malicher, nar. 21.05.1978, bytom M. R. Štefánika 2618/18, 022 01 Čadca,
podnikajúceho pod obchodným menom Stanislav Malicher, s miestom podnikania M. R. Štefánika 2618/18,
022 01 Čadca, IČO: 45 408 246 (ďalej len „Dlžník“) zverejňuje v súlade s ust. §-u 101 ZoKR Návrh konečného
rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov:
Celkové príjmy všeobecnej podstaty Dlžníka predstavujú spolu: 976,08 €
Pohľadávky proti všeobecnej podstate Dlžníka pre nezabezpečených veriteľov predstavujú sumu spolu:
693,30 €
Uspokojenie zo všeobecnej podstaty Dlžníka pre jednotlivých nezabezpečených veriteľov vo výške 282,78
€ je nasledovné:

Prihlásená a zistená Uspokojenie v Uspokojenie v
suma pohľadávky
%
€

Veriteľ

SR, zastúpená FR SR, Banská Bystrica, zast. plk. P. Lonekom, riaditeľ Colného
úradu Žilina IČO: 42 499 500, pohľadávka postúpená na Slovenská konsolidačná, a. 280,00 €
s. Bratislava, IČO: 35776005
Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, 022 01 Čadca, IČO: 00 313971
10,98 €
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Orlická 2020/4, Praha 3, 130 00, ČR, IČO:
3.783,84 €
41197518
Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, ČR, IČO:
8.132,84 €
00006963
ZFP akadémia, a. s., Námestie mieru 4, Holíč, IČO: 36 847 372
220,94 €
SPOLU:
12.428,60 €

2,2 %

6,37 €

2,2 %

0,24 €

2,2 %

86,09 €

2,2 %

185,05 €

2,2 %
2,2 %

5,03 €
282,78 €

POUČENIE správcu: V súlade s ust. §-u 101 ods. 1 ZoKR, správca predkladá nezabezpečeným veriteľom návrh
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Dlžníka a určuje nezabezpečeným veriteľom na jeho
schválenie lehotu 30 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku. V uvedenej lehote môžu
nezabezpečení veritelia návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môžu proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.
Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu po predchádzajúcom
telefonickom dohovore a v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia konečného rozvrhu v Obchodnom vestníku.
V Martine, dňa 13.05.2021

K023386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nemcová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Brehmi 23/4, 034 91 Švošov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2019 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/34/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zverejnenie Návrhu konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov
JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin (ďalej len „SKP“) ako správca konkurznej
podstaty Dlžníka: Katarína Nemcová, nar. 24.03.1978, r. č. XXXXXXXXXX, bytom Nad brehmi 23/4, 034 91
Švošov (ďalej len „Dlžník“) zverejňuje v súlade s ust. §-u 101 ZoKR Návrh konečného rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov:
Celkové príjmy všeobecnej podstaty Dlžníka predstavujú spolu: 2.266,20 €
Pohľadávky proti všeobecnej podstate Dlžníka pre nezabezpečených veriteľov predstavujú sumu spolu:
1.081,63 €
Uspokojenie zo všeobecnej podstaty Dlžníka pre jednotlivých nezabezpečených veriteľov vo výške
1.184,57 € je nasledovné:

Prihlásená a zistená Uspokojenie v Uspokojenie v
suma pohľadávky
%
€
2.522,64 €
24,58 %
619,95 €

Veriteľ

PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 792 752
Poštová banka, a. s., Dvořakovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890,
práv. zastúpený: AK RELEVANS, s. r. o., Dvoŕákovo nábrežie 8/A, 811 02 2.297,51 €
Bratislava, IČO: 47 232 471
SPOLU:
4.820,15 €

24,58 %

564,62 €

24,58 %

1.184,57 €

POUČENIE správcu: V súlade s ust. §-u 101 ods. 1 ZoKR, správca predkladá nezabezpečeným veriteľom návrh
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Dlžníka a určuje nezabezpečeným veriteľom na jeho
schválenie lehotu 30 dní odo dňa zverejnenia tohto návrhu v Obchodnom vestníku. V uvedenej lehote môžu
nezabezpečení veritelia návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môžu proti nemu uplatniť odôvodnené námietky.
Jednotliví veritelia môžu do návrhu konečného rozvrhu nahliadať v kancelárii správcu po predchádzajúcom
telefonickom dohovore a v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia konečného rozvrhu v Obchodnom vestníku.
V Martine, dňa 13.05.2021

K023387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zvonár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Papiernická 1789 / 20, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/173/2019 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/173/2019
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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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na odpredaj hnuteľného majetku v súlade s §-om 167p ZKR
JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, správkyňa Dlžníka: Peter Zvonár, nar.
18.11.1967, bytom Papiernická 1789/20, 034 01 Ružomberok, podnikajúceho pod obchodným menom Peter
Zvonár – Design d15, s miestom podnikania Papiernická 1789/20, 034 01 Ružomberok, IČO: 17 942 659
(ďalej len „Dlžník“) týmto vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty dlžníka v súlade s §-om 167p zákona o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005 Z. z. v znení zmien a
doplnkov a to podľa nasledovnej špecifikácie hnuteľného majetku:
E. č.: RK457BO, Továrenská značka: SEAT LEON 1M/-/-, VIN: VSSZZZ1MZ3R134688,Druh vozidla: osobné
vozidlo, Druh karosérie: AB hatchback, 5dv., Farba: čierná metalíza, Stav vozidla: v premávke, Dátum
stavu od: 8.4.2013, Kategória vozidla: M1, Celková hmotnosť: 1779, Dátum začiatku vzťahu: 8.4.2013,
Dátum ukončenia vzťahu: nie je, Dátum prvej evidencie v SR: 27.02.2013
Bližšie informácie týkajúce sa majetku patriaceho do všeobecnej podstaty si záujemca môže vyžiadať e-mailom
na adrese: tsumichrastova@gmail.com alebo písomne na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Tatiana
Šumichrastová, Jesenského 29, 036 01 Martin.
Náležitosti ponuky
Záujemca doručí správkyni ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„KONKURZ 2OdK/173/2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcovskej kancelárie JUDr. Tatiana Šumichrastová,
Jesenského 29, 036 01 Martin v lehote do 20 dní od zverejnenia verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Záujemcovia môžu predložiť aj jednotlivé ponuky na kúpu vyššie špecifikovaných hnuteľných veci.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·

návrh kúpnej ceny za špecifikovaný hnuteľný majetok
označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje (špecifikácia majetku);
pri záujemcovi – fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, prípadne jeho
IČO, neoverenú kópiu občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu;
pri záujemcovi – právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO, telefónne číslo, výpis z príslušného
registra podľa osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

Záujemca je povinný uhradiť celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správy konkurznej podstaty:
SK71 0900 0000 0051 6805 5905, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., pobočka Martin a to v lehote na
predkladanie písomných ponúk, t. j. do 20 dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Správca konkurznej podstaty uzatvorí kúpnu zmluvu s úspešným záujemcom, ktorý ponúkol a zaplatil
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu za predmetnú hnuteľnú vec.
V Martine, 13.05.2021
JUDr. Tatiana Šumichrastová, správca

K023388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Střelák Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/180/2020 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/180/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin, správca dlžníka: Ing. Milan Střelák, nar.
27.07.1970, trvale bytom Mesto Martin, 036 01 Martin (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
preto ukončuje konkurz na Dlžníka. V zmysle ust. § 167v ods. 1 sa zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku konkurz zrušuje.
V zmysle ust. § 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.
V Martine dňa 13.05.2021
Ing. Tomáš Fiolek

K023389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: REZPA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Val 3 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 626 289
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miroslava Šufáková
Sídlo správcu:
Pivovarská 1058/7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/6/2020 S1844
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/6/2020
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
REZPA, spol. s r.o., Dolný Val 3, 010 01 Žilina, IČO: 31 626 289
Sp. zn.: 3K/6/2020
Sp. zn. správcu: 3K/6/2020 S - 1844
Miesto konania: Kongresová sála Hotel Galileo Žilina, Hlinská 2584/25, 010 01 Žilina
Dátum, čas: 13.05.2021 o 12:00 hod.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
3. Žiadosť správcu o udelenie záväzného pokynu na dočasné prevádzkovanie časti podniku a s tým
súvisiace právne úkony
4. Záver
ad 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril správca konkurznej podstaty Mgr. Miroslava Šufáková, správca (ďalej len
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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„správca“), ktorý toto zasadnutie zvolal. Privítal prítomných veriteľov. Uviedol, že
zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení. Správca konkurznej podstaty overil totožnosť a oprávnenie
prítomných osôb konať v mene členov veriteľského výboru, pričom sa konštatuje, že na zasadnutí veriteľského
výboru sú prítomní traja členovia, a teda veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

Na zasadnutí sa zúčastnili nasledovní členovia:
1. Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, v
zastúpení, v zastúpení Mgr. Lucia Fuksová

2. Daňový úrad Žilina, so sídlom Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, IČO: 424995000015, v zastúpení JUDr.
Radoslav Mazúch

3. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - Petržalka, IČO:
35 937 874, JUDr. Katarínu Belešovú, MPH
Správca konkurznej podstaty ďalej oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s programom schôdze.

ad 2. Voľba predsedu veriteľského výboru

Správca úpadcu predložil návrh na predsedu veriteľského výboru Československá obchodná banka, a.s., a to a
vyzval prítomných veriteľov na predloženie iných návrhov na predsedu veriteľského výboru. Zo strany prítomných
veriteľov nebol predložený iný návrh na predsedu veriteľského výboru. Na to dal správca hlasovať, aby
predsedom veriteľského výboru bol zvolený veriteľ Československá obchodná banka, a.s.

Výsledok hlasovania:

1) Československá obchodná banka, a.s. - ZA
2) Daňový úrad Žilina - ZA
3) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.- ZA

Správca úpadcu konštatoval, že návrh bol prijatý.

Veriteľský výbor schválil nasledovné

Uznesenie č. 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
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Veriteľský výbor zvolil na svojom zasadnutí za predsedu veriteľského výboru veriteľa Československá
obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140. Zároveň sa veriteľský
výbor uzniesol na tom, že aj z dôvodu súčasnej pandemickej situácie ako aj z dôvodu hospodárnosti
konania sa budú ďalšie schôdze veriteľského výboru realizovať „online“ a hlasovanie bude prebiehať
„per rollam“.

ad 3. 1. Žiadosť správcu o udelenie záväzného pokynu na dočasné prevádzkovanie časti podniku a s tým
súvisiace právne úkony

Správca úpadcu predložil prítomným členom veriteľského výboru písomnú žiadosť o udelenie záväzného pokynu
na dočasné prevádzkovanie časti podniku a uzavretie zmlúv s tým súvisiacich spolu s odôvodnením. Správca
zároveň predložil veriteľskému výboru záväznú objednávku zo dňa 4500886070 zo dňa 09.04.2021 zo strany
objednávateľa Metsä Tissue Oyj so sídlom Revontulenpuisto 2, Espoo, Fínsko, IČO: 1867831-1 na celkovú sumu
93.685,14 €, ktorú priložil v prílohe tejto žiadosti o udelenie záväzného pokynu, spolu s predpokladaným nákladmi
na dočasné prevádzkovanie podniku v trvaní maximálne 2 mesiace, email objednávateľa, stanovisko právneho
zástupcu objednávateľa.
V súlade s ustanovením § 84 ods. 1 ZKR správca zažiadal o udelenie záväzného pokynu v nasledovnej veci:
•
Pokyn na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu; veriteľský výbor môže určiť, kedy sa
záväzný pokyn nevyžaduje, ktoré sú uvedené v predpokladaných nákladoch na prevádzku podniku,
•

Pokyn na prevádzkovanie podniku súvisiace s objednávkou objednávateľa Metsä Tissue,

•
ak zástupca veriteľov uloží záväzný pokyn na dočasné prevádzkovanie podniku súvisiace s objednávkou
objednávateľa Metsä Tissue, tak zároveň žiadame o usmernenie, ktoré nevyhnutné pohľadávky proti podstate
môže správca uhradiť z účtu vedeného v Prima Banka Slovensko a.s. uvedeného v Súpise majetku úpadcu a
zároveň, či môže s navrhnutými zamestnancami uzavrieť dohody o vykonaní činnosti s uvedením výšky hrubej
mzdy pre zamestnancov, prípadne či ma zvoliť inú formu výkonu ich činnosti a v akej výške a zároveň či správca
môže v uvedenej súvislosti zazmluvniť externú účtovnú službu v primeranej výške odplaty.
Vzhľadom na uvedené navrhol predseda veriteľského výboru hlasovať o prijatí nasledovného uznesenia
veriteľského výboru:

„Príslušný orgán – veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka REZPA spol. s r. o. v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3K/6ú2020 ukladá správcovi záväzný pokyn, aby

·

speňažil resp. spotreboval majetok tvoriaci všeobecnú podstatu, ktorý je nevyhnutne potrebný na výrobu
a plnenie súvisiace s objednávkou zo dňa 4500886070 zo dňa 09.04.2021 zo strany objednávateľa Metsä
Tissue Oyj so sídlom Revontulenpuisto 2, Espoo, Fínsko, IČO: 1867831-1 na celkovú sumu 93.685,14 €,

·

dočasne prevádzkoval podnik v súvislosti s objednávkou objednávateľa Metsä Tissue špecifikovanou
vyššie a z opatrnosti dojednal posunutie lehoty na dodanie tovaru,

·

dáva súhlas na úhradu predpokladaných nákladov predložených správcom, ktoré nevyhnutne potrebuje
na dočasnú prevádzku podniku z účtu vedeného v Prima Banka Slovensko a.s. uvedeného v Súpise
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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majetku úpadcu,

·

dáva súhlas na uzavretie Dohôd o vykonaní činnosti so zamestnancami podľa prílohy ako aj s nákladmi
na mzdy zamestnancom v sumách uvedených v prílohe vo výške hrubej mzdy /cena práce bude vyššia/
za predpokladu, že uvedení zamestnanci vykonajú aj činnosti súvisiace s vyprataním priestoru k 1.7.2021.

·

pohľadávky proti podstate môže správca uhradiť z účtu vedeného v Prima Banka Slovensko a.s.
uvedeného v Súpise majetku úpadcu.“

Veriteľský výbor schválil nasledovné uznesenie

Uznesenie č. 2:

„Príslušný orgán – veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka REZPA spol. s r. o. v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 3K/6ú2020 ukladá správcovi záväzný
pokyn, aby

speňažil resp. spotreboval majetok tvoriaci všeobecnú podstatu, ktorý je nevyhnutne potrebný na
výrobu a plnenie súvisiace s objednávkou zo dňa 4500886070 zo dňa 09.04.2021 zo strany objednávateľa
Metsä Tissue Oyj so sídlom Revontulenpuisto 2, Espoo, Fínsko, IČO: 1867831-1 na celkovú sumu
93.685,14 €,

dočasne prevádzkoval podnik v súvislosti s objednávkou objednávateľa Metsä Tissue
špecifikovanou vyššie a z opatrnosti dojednal posunutie lehoty na dodanie tovaru,

dáva súhlas na úhradu predpokladaných nákladov predložených správcom, ktoré nevyhnutne
potrebuje na dočasnú prevádzku podniku z účtu vedeného v Prima Banka Slovensko a.s. uvedeného v
Súpise majetku úpadcu,

dáva súhlas na uzavretie Dohôd o vykonaní činnosti so zamestnancami podľa prílohy ako aj s
nákladmi na mzdy zamestnancom v sumách uvedených v prílohe vo výške hrubej mzdy /cena práce bude
vyššia/ za predpokladu, že uvedení zamestnanci vykonajú aj činnosti súvisiace s vyprataním priestoru k
1.7.2021..“

ad. 4. Záver

Správca konkurznej podstaty stručne zopakoval priebeh schôdze a následne zasadnutie veriteľského výboru
ukončil. Poďakoval prítomným členom za účasť. Zároveň ich upovedomil o skutočnosti, že zápisnicu zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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zasadnutia veriteľského výboru podpisuje, správca konkurznej podstaty, ktorý je povinný odpis zápisnice doručiť
Okresnému súdu Žilina do konkurzného spisu za účelom jej zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Príloha:
- objednávka zo dňa 4500886070 zo dňa 09.04.2021 zo strany objednávateľa Metsä Tissue Oyj so sídlom
Revontulenpuisto 2, Espoo, Fínsko, IČO: 1867831-1
- predpokladané náklady súvisiace s prevádzkou podniku
Zapísala, dňa 13.05.2021 Mgr. Miroslava Šufáková, správca konkurznej podstaty

K023390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROS Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mudroňová 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 405 132
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 3K/9/2012 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/9/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu podľa ust. § 28 ods. 3 v spojení s ust. § 206b ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 28.04.2015 (ďalej aj len ako
„ZKR“) týmto oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR bola zapísaná
pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, IČO: 00 215 759 doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Krajský súd Bratislava Celková výška prihlásenej pohľadávky [v
v zozname pohľadávok
EUR]
162
8.367,00

K023391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greš Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 3925/7, 036 01 Martin - Jahodníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1982
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/27/2021 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/27/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.05.2000, Vám týmto
o z n a m u j e m e,
že uznesením Okresného súdu Žilina, zo dňa 06.05.2021, pod č. k. 3OdK/27/2021 (ďalej aj ako „Uznesenie“) bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Zdenko Greš, nar.: 21.01.1982, trvale bytom Stavbárska 3925/7, 036 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
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Martin – Jahodníky, do 22.03.2021 podnikajúci pod obchodným menom: Zdenko Greš, s miestom podnikania
Stavbárska 3925/7, 036 01 Martin, IČO: 44 197 519 (ďalej aj ako „Dlžník“).
Debsol, k. s. so sídlom: Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovenská republika, značka správcu S1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol Uznesením ustanovený do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky pod číslom OV 91/2021 zo dňa 13.05.2021. Konkurz sa považuje za
vyhlásený dňom 14.05.2021.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th of May
2000, we are obliged to
inform
you that with the resolution of the District Court Žilina, dated on 06st of May 2021, proc. No. 3OdK/27/2021
(hereinafter referred to as the “Resolution”) bankruptcy procedure was declared on the assets of following
bankrupt: Zdenko Greš, born 21.01.1982, permanently residing at: Stavbárska 3925/7, town Martin - Jahodníky
036 01 (hereinafter referred to as the “Bankrupt” or “Debtor”).
Debsol, k. s. , office seat at: Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovak Republic, Identification number of the
trustee S1914 (hereinafter referred to as the “Bankruptcy administrator” or “Trustee”), was appointed to the
function of Bankruptcy administrator. The above mentioned resolution was published in Commercial Journal of
Slovak republic No.: OV 91/2021 dated on 13th of May 2021. The bankruptcy procedure is considered as
declared on 14th of May2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u Správcu, na adrese Debsol, k. s., so sídlom
kancelárie: Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika, sp. zn. 3OdK/27/2021.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „the BRA”)
the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the Bankruptcy administrator to the address:
Debsol, k. s. , office seat at: Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims
in one original also to the Okresný súd Žilina (District Court Žilina), Hviezdoslavova ul. 28, 010 59 Žilina, Slovak
Republic, to the proc. No. 3OdK/27/2021.
Prihláška musí byt podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo Dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byt predložená samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči
inej osobe ako Dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and
the domicile or business name and registered office of Debtor, about the name, surname and the domicile or
business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the Debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be signed. Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security. Creditors whose claims depend
on the fulfillment of certain condition lodge their claims in the same way, with providing description of the
condition. Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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To the lodgment of claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in the euro currency.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise
creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the Bankruptcy administrator.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the Bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgment basic period of time elapses. The Trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Toto zverejnenie je určené pre zahraničných veriteľov, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
documentation of the debtor.

Debsol, k. s., správca Dlžníka (Bankrupt´s Trustee)

K023392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greš Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 3925/7, 036 01 Martin - Jahodníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1982
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/27/2021 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/27/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, značka správcu S 1914 (ďalej aj
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Žilina, zo dňa 06.05.2021, pod č. k. 3OdK/27/2021, zverejnené
13.05.2021, ustanovený do funkcie Správcu dlžníka Zdenko Greš, nar.: 21.01.1982, trvale bytom Stavbárska
3925/7, 036 01 Martin – Jahodníky, do 22.03.2021 podnikajúci pod obchodným menom: Zdenko Greš, s miestom
podnikania Stavbárska 3925/7, 036 01 Martin, IČO: 44 197 519 (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca týmto o z n a m u j e, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii Správcu na adrese:
Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, Slovenská republika, a to počas pracovných dní, v úradných hodinách od 8:00
hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle 02/624 10 443, na e-mailovej adrese:
debsol.spravca@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie Správcu.

Debsol, k. s.
správca

K023393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greš Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 3925/7, 036 01 Martin - Jahodníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1982
Obchodné meno správcu:
Debsol, k. s.
Sídlo správcu:
Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/27/2021 S1914
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/27/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Debsol, k.s., správca so sídlom kancelárie Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, značka správcu S1914 (ďalej aj ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Žilina, zo dňa 06.05.2021, pod č. k. 3OdK/27/2021, zverejnené
13.05.2021 ustanovený do funkcie Správcu dlžníka: Zdenko Greš, nar.: 21.01.1982, trvale bytom Stavbárska
3925/7, 036 01 Martin – Jahodníky, do 22.03.2021 podnikajúci pod obchodným menom: Zdenko Greš, s miestom
podnikania Stavbárska 3925/7, 036 01 Martin, IČO: 44 197 519 (ďalej aj ako „Dlžník“).
Správca týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej
pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN) : SK16 1100 0000
0029 4606 3749.
Poučenie:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu
bola pripísaná kaucia vo výške podľa § 32 ods. 19 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (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.), s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; na ten účel
Správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu; kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade
úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Debsol, k. s.,
správca

K023394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vozár Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Balog 0, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/43/2021 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/43/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku podliehajúci konkurzu

P.č. Súpisová zložka majetku

1.

2.

3.

Vlastník

Pozemok CKN parc. č. 2017 – záhrada o výmere 327 m2,
zapísaný na LV č. 2854, k.ú.: Čierny Balog,
obec: Čierny Balog, okres: Brezno, SR

Súpisová
hodnota

Dlžník
410,00 €
v
podiele
1/16

Pozemok CKN parc. č. 2018 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 969
m2, zapísaný na LV č. 2854, k.ú.: Čierny Balog,
Dlžník
1 210,00 €
obec: Čierny Balog, okres: Brezno, SR
v
podiele
1/16
Stavba so súp. č. 526 postavená na CKN parc. č. 2018,
zapísaná na LV č. 6446, k.ú.: Čierny Balog,
obec: Čierny Balog, okres: Brezno, SR

Dlžník
2 500,00 €
v
podiele
1/16

Deň zápisu
súpisu
13.05.2021

13.05.2021

13.05.2021

JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K023395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laurinc Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 46 / 18, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Šimon Odaloš
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/48/2021 S2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/48/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Šimon Odaloš, správca so sídlom kancelárie: Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika, ako správca dlžníka: Jozef Laurinc, nar. 13.02.1957, trvale bytom: Školská 46/18, 968 01 Nová
Baňa, týmto v zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 13.05.2021 nebol zistený žiadny
majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
JUDr. Šimon Odaloš, správca

K023396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svetlánsky Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J.Kozáčeka 1855 / 41, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.04.1965
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddĺženie, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/46/2021 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/46/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a oddlženie, k. s. so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, DIČ: 2120975857,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1859/B, značka správcu
S1941, konkurzný správca úpadcu:
Peter Svetlánsky, nar. 06. 04. 1965, trvale bytom J. Kozáčeka 1855/41, 960 01 Zvolen, obchodné meno Peter Svetlánsky Hostinec JUPI, s miestom podnikania Šmidkeho 10, 960 01 Zvolen, IČO - 10924990 (ďalej
len „dlžník“) 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

K023397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Iveta Harvanová; obchodné meno: Iveta Harvanová
- EURO SINOX
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Huta 36, 962 25 Stará Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/183/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK183/2020
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

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

395

Obchodný vestník 94/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka , Iveta Harvanová , nar. 20.05.1971, trvale bytom 962 25 Stará Huta,
podnikajúca pod obchodným menom: Iveta Harvanová- EURO SINOX, s miestom podnikania: Stará Huta 36, 962
25 Stará Huta, IČO: 43643299, v zmysle § 28 ods.3 a § 167 l ods.3 ZKR, zapisuje pohľadávky doručené po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok:

Pohľadávky veriteľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o. , Pajštúnska 5, 85102 Bratislava, mestská časť Petržalka SR,
IČO: 35724803, prihlásené v sume 515, 38.-EUR, boli zapísané do zoznamu pohľadávok označeného konkurzu
pod poradovým č. 8.

Vo Zvolene, dňa 3.09.2020

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K023398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhonok 488 / 1, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/17/2021 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/17/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, S1500, správca dlžníka :
Štefan Oláh, nar. 21.02.1975, trvale bytom 488/1 Záhonok, 960 01 Zvolen - Môťová, týmto v zmysle § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok: Štefan Oláh,
nar. 21.02.1975, trvale bytom 488/1 Záhonok, 960 01 Zvolen - Môťová
k o n č í.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K023399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lovčica 133, 966 23 Lovčica - Trubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/986/2019 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/986/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Anna
Bačová, nar. 08.06.1970, Lovčica 133, 966 23 Lovčica - Trubín (ďalej len „Dlžník“) týmto v zmysle ustanovenia §
167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Súčasne Správca uvádza, že neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý.
Podľa § 167I ods. 1 ZKR: „Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh...“
JUDr. Juraj Rybár, správca

K023400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bafia Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medovarce 4, 962 65 Medovarce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1986
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/74/2021 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/74/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Ján Bafia, nar. 14.11.1986, bytom Medoravce 4, 962 65 Medoravce (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l
ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK44
0900 0000 0051 5512 1053, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Recovery Solutions, k.s., správca

K023401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bafia Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medovarce 4, 962 65 Medovarce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1986
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/74/2021 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/74/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Ján Bafia, nar.: 14.11.1986, trvale bytom Medoravce 4, 962 65 Medoravce (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že
na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 21.04.2021, sp. zn.
4Odk/74/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 83/2021 dňa 03.05.2021 vyhlásený konkurz a za správcu
Dlžníka bol ustanovený Recovery Solutions, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1934 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Ján Bafia, born on 14.11.1986, with permanent address at Medoravce 4, 962 65 Medoravce
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Banská
Bystrica of 21.04.2021, ref. No. 4Odk/74/2021 published in the Commercial report No. 83/2021 of 03.05.2021 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Recovery Solutions, k.s. with its office at Stráž 223, 960 01 Zvolen,
ref. No. of trustee: S1934 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
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prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
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
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
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správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 11.05.2021
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Zvolen, on 11.05.2021
Recovery Solutions, k.s., správca dlžníka
Recovery Solutions, k.s., trustee of the bankrupt

K023402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bafia Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medovarce 4, 962 65 Medovarce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1986
Obchodné meno správcu:
Recovery Solutions, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/74/2021 S1934
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/74/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ján Bafia, nar. 14.11.1986, trvale bytom Medoravce 4, 962 65 Medoravce (ďalej len „Dlžník“) oznamuje,
že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na
adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
office@rsolutions.sk
Recovery Solutions, k.s., správca

K023403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sušany 15, 980 12 Sušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1993
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/64/2021 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/64/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Simona Cibuľová, nar. 17.02.1993, bytom Sušany 15, 980 12 Hrnčiarske Zalužany (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
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kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK39 0900 0000 0051 4508 7269 , GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
KORE management, k.s., správca

K023404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sušany 15, 980 12 Sušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1993
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/64/2021 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/64/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
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(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Simona Cibuľová, nar.: 17.02.1993, trvale bytom Sušany 15, 980 12 Hrnčiarske Zalužany (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.04.2021,
sp. zn. 5OdK/64/2021, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 74/2021 dňa 05.05.2021 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený KORE management, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1888 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Simona Cibuľová, born on 17.02.1993, with permanent address at Sušany 15, 980 12
Hrnčiarske Zalužany (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District
Court in Banská Bystrica of 12.04.2021, ref. No. 5OdK/64/2021 published in the Commercial report No. 74/2021 of
05.05.2021 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and KORE management, k.s. with its office at Stráž 223,
960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1888 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
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(§ 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
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,
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shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 11.05.2021
Zvolen, on 11.05.2021
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KORE management, k.s., správca dlžníka
KORE management, k.s., trustee of the bankrupt

K023405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sušany 15, 980 12 Sušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1993
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/64/2021 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/64/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Simona Cibuľová, nar. 17.02.1993, bytom Sušany 15, 980 12 Hrnčiarske Zalužany (ďalej len „Dlžník“)
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:00 - 11:30 a
12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
office@kore.sk
KORE management, k.s., správca

K023406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FIS EKOCHEM, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 948 405
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 1K/81/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/81/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

LawService Recovery, k.s. so sídlom Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817 003, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: FIS EKOCHEM, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 43 948 405,
zverejňuje oznámenie o vylúčení nižšie uvedenej súpisovej zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, súpis
ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 182/2017 zo dňa 25.09.2017 (K028390):
Peňažná pohľadávka
Meno
a
Dlžník
Súpisová
Dlžník - ulica, Dlžník
- Dlžník - Dlžník - Dlžník
priezvisko/
dátum
Suma v € Mena Právny dôvod vzniku
hodnota v
číslo
mesto
PSČ
Štát
IČO
názov dlžníka
narodenia
€
Topoľčianska
EUROLIFE,
Rozsudok
stáleho
8
s.r.o.
Bratislava 851 05 SR
186
rozhodcovského
súdu
Devínska
Peter Libič
Bratislava 841 04 SR
35800674 31.05.1957 148,00 € EUR Banská
Bystrica
č. 84,00 €
cesta
11
Miroslav
Bratislava 851 01 SR
11.07.1958 s prísluš.
SR167/2012
zo
dňa
Tupolevova
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(ďalej len „Pohľadávka“)
Deň vylúčenia súpisových zložiek majetku zo súpisu: 20.04.2021
Dôvod vylúčenia súpisových zložiek majetku zo súpisu:
Súhlas zástupcu veriteľov zo dňa 19.04.2021 s vylúčením Pohľadávky zo súpisu všeobecnej podstaty.
S poukazom na výsledok predchádzajúceho ponukového konania, v ktorom sa Pohľadávku nepodarilo speňažiť
nie je možné očakávať, že Pohľadávku sa podarí speňažiť za sumu, ktorej výška by prevyšovala hodnotu
nákladov spojených s jej speňažením.
LawService Recovery, k.s., správca

K023407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Holodová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Čalomija 240, 991 09 Veľká Čalomija
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1945
Obchodné meno správcu:
T. R. I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/94/2021 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/94/2021
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 807 598.
1. pozemok - parcela registra "C" - ostatná plocha, výmera [m2]: 1805, štát: SR, obec: Veľká Čalomija, názov
katastrálneho územia: Veľká Čalomija, číslo listu vlastníctva: 1210, parcelné číslo: 1693, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/1, súpisová hodnota [EUR]: 2382,6;
2. pozemok - parcela registra "C" - ostatná plocha, výmera [m2]: 408, štát: SR, obec: Veľká Čalomija, názov
katastrálneho územia: Veľká Čalomija, číslo listu vlastníctva: 1210, parcelné číslo: 1800, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/1, súpisová hodnota [EUR]: 538,56.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K023408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Didi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 493, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Okružná 1326/3, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/253/2017 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/253/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Okružná 1326/3, 962 12 Detva, ako správca konkurznej podstaty
dlžníka: Július Didi, nar. 10. 09.1977, trvale bytom Svätý Anton 493, 969 72 Svätý Anton, obchodné meno Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Július Didi, s miestom podnikania Svätý Anton 493, 969 72 Svätý Anton, IČO - 41983238, uverejňuje zmenu
súpisu všeobecnej podstaty, predmetom ktorej je vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu nasledovne:
Opis vylúčenej súpisovej zložky majetku.
Majetok podliehajúci konkurzu – spísaný do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v Obchodnom vestníku č.
42/2021 dňa 03.03.2021, pod súpisovou položkou č. 3, Osobný automobil, AUDI A, farba: čierna metalíza, dátum
prvej evidencie 17.11.2006, VIN: WAUZZZ4F37N072143, súpisová hodnota 3 088,00 EUR.
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky zo súpisu majetku:
Dlžník nadobudol majetok po vyhlásení konkurzu o čom dňa 03.05.2021 doručil Kúpnu zmluvu, majetok
nepodlieha konkurzu v zmysle ustanovenia § 167h ods. 2 ZKR.
V Detve, dňa 13.05.2021
Ing. Katarína Tkáčová
Správca konkurznej podstaty

K023409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogh Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenie 130, 976 75 Jasenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1983
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/29/2021 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/29/2021
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Marián Balogh, nar. 01.03.1983, Jasenie 130,
976 75 Jasenie, podnikajúci pod obchodným menom Marián Balogh, Kolta 636, 941 33 Kolta, IČO:
41 762 665, týmto v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
VYHLÁSENIE 1. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA

Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnutelná vec (osobné motorové vozidlo)
patriace do majetku konkurznej podstaty pod pr.č. 1, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 91/2021
vydanom dňa 13.05.2021 pod č. K022613, a to:

Kolo: Prvé
Dôvod
Súpisová
zapísania
hodnota v eur súpisu

p.č. popis

1.

Príves nákladný valníkový zn. PONGRATZ, Typ LPA / 206 / U/H, r.v. 2007, VIN:
U5GV04006710308783 EVČ: NZ828YJ, farba šedá, Rozmer ložnej plochy 2005 mm 185,00 Eur
x 1070 mm, najvačšia prípustná hmotnosť 400 kg

Dátum
do zaradenia
súpisu

§ 167h ods. 1 23.04.2021
ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podmienky 1. kola ponukového konania:

·
·
·

·
·
·

·

Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 5OdK/29/2021 - NEOTVÁRAŤ“.
Súpisová hodnota majetku: 185,00 Eur
Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v
Obchodnom vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty. Oznámenie o vyhlásení ponukového
konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v
Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Adresa na doručovanie ponúk: SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu, predmetu záujmu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto
oznámenia.
Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky
záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený.
Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno,
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, č. občianskeho preukazu, príp. výpis zo živnostenského registra
nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z
obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena za celý súbor hnuteľných
veci.

Návrh ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky
a.
b.
c.
d.

musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách
musí obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi,
musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania
vyhláseného správcom, v ktorom bude výslovne uvedená povinnosť záujemcu strpieť prepadnutie 30%
ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca by kúpnu zmluvu v
určenej lehote z dôvodu na strane tohto záujemcu so správcom neuzavrel
e. Najnižšia suma cenovej ponuky v 1. kole ponukového konania je minimálne 100% súpisovej hodnoty
ponúkaného majetku (185,00 Eur). Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu
správcu vedeného v Tatra banka, a.s., č. účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304 6193 zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu (100%) a variabilný symbol 5000292021.

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby. Správca poučuje
prípadných záujemcov, že prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Záujemca je pritom oprávnený do verejného
ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uvedených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku predloženú ponuku.
Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V
lehote do 15 pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.V
lehote päť pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným
záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
Tel. kontakt pre prípadné dotazy je 0948 232 002, alebo mail spravca spravca@sisak-partners.sk

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

K023410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laššáková Bianca
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 389 / 8, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1997
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/96/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/96/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Bianca Laššáková, nar. 19.03.1997, trvale bytom Školská 389/8, 962
01 Zvolenská Slatina, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 2OdK/96/2021, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v
úradných hodinách od 09:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 počas pracovných dní. Termín je potrebné dohodnúť
emailom na spravca@konkurz.info alebo telefonicky na t. č. 02/20709651.
LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K023411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laššáková Bianca
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 389 / 8, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1997
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/96/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/96/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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LEGAL RECOVERY, k. s. správca dlžníka: Bianca Laššáková, nar. 19.03.1997, trvale bytom Školská 389/8, 962
01 Zvolenská Slatina, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp.zn. 2OdK/96/2021, týmto v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 5 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na
ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Tatra banka, a.s., IBAN:
SK5711000000002928901286. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

LEGAL RECOVERY, k. s.
Správca, zn. správcu S1665
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD.
komplementár

K023412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laššáková Bianca
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 389 / 8, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1997
Obchodné meno správcu:
LEGAL RECOVERY, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/96/2021 S1665
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/96/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015, ako správca úpadcu: Bianca Laššáková, nar.
19.03.1997, trvale bytom Školská 389/8, 962 01 Zvolenská Slatina, ktorého právne zastupuje Centrum
právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica,
so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, oznamujem, že bol na majetok úpadcu Uznesením
Okresného súdu Banska Bystrica, č. k. 2OdK/96/2021 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 89/2021 zo dňa
11.05.2021 vyhlásený konkurz a zároveň som bol ustanovený za správcu úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Bianca Laššáková, nar. 19.03.1997, trvale bytom Školská 389/8, 962 01 Zvolenská
Slatina, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava,
IČO: 30 798 841, Kancelária Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, hereby I
inform you, that District Court in Banska Bystrica declared bankruptcy on bankrupt´s property and appointed me
as the trustee of the bankrupt by its resolution No. 2OdK/96/2021 and published in the Commercial bulletin No.
89/2021 dated 11.05.2021.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 11.05.2021.
Nasledujúcim dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 11.05.2021. The bankruptcy was declared
of following day.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica , Slovenská republika. Možno prihlásiť pohľadávky aj po uplynutí
uvedenej lehoty. Viaceré pohľadávky môžu byť predložené samostatnými prihláškami alebo súhrnnou prihláškou.
V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na
istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na
predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške (v tomto prípade každá pohľadávka
samostatnou prihláškou) 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 to the adress: : Horna 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic.
Claims can be registered also after the time period above. More claims can be registred by separate forms or by
one overall form. The registration has to provide information about the name, surname and the adress of the firm
and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the
claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests, the registration has to be filled in a special registration form,
which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk.
Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured
with securities also fill in the registration form (in this case each claim by separate form) which has to provide
information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents
prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case
creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address
or a seat in a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion
stating the value of the claim has to be added.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 15.05.2015 prihlášky pohľadávok obsahuje tieto informácie:
a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e) povaha pohľadávky;
f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo
h) skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K prihláške pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov.
Poskytnutie informácií týkajúcich sa bankových údajov a osobného identifikačného čísla veriteľa nie je povinné.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Správca však môže od veriteľa
požadovať, aby predložil preklad do slovenského jazyka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 15th May 2015, The claims form shall
include the following information:
(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
(e) the nature of the claim;
(f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
(h) whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The provision of information
concerning the bank details and the personal identification number of the creditor is not compulsory.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. But the insolvency practitioner may
require the creditor to provide a translation in the Slovak language.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené podmienky sa v konkurze neprihliada. Neprihlásené vecné
právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registration form that will not fulfill the requirements given above, will not be registered in the bankruptcy. Non
registred security rights lapse after the registration period a lapses. The truste or the Court do not have a duty to
notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ján Ninčák, MBA, PhD., trustee

K023413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markusová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vagnárska 2057/4, 977 01 Brezno - Zadné Halny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/17/2021 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/17/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vo veci oddlženia 4Odk/17/21 úpadcu Beáta Markusová, nar. 08.10.1988, trvale bytom Vagnárska 2057/4, 977
01 Brezno, bol na základe lustrácií a šetrení podľa § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
vykonaný nasledovný súpis majetku konkurznej podstaty:

Lustráciami v zmysle 167j nebol zistený žiadny majetok úpadcu, okrem majetku podľa 167h ods. 4 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

K023414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Fúdorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lučatín 132, 976 61 Lučatín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1941
Obchodné meno správcu:
Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/10/2021 S1971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/10/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako
„Správca“) ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka Mária Fúdorová, trvale bytom Lučatín 132,
97661 Lučatín, dátum narodenia 03.02.1941 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa končí v dôsledku
skutočnosti, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
K záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, dospel Správca na základe preskúmania
pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR podľa zoznamu majetku poskytnutého Dlžníkom, súčinností tretích
osôb, vlastného vykonaného šetrenia ako aj zo samotného vyjadrenia Dlžníka, pričom z vykonaného šetrenia
nebol Správcom identifikovaný majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty Dlžníka podľa ust. §
167h ZoKR, resp. hodnota majetku patriaceho do konkurznej podstaty zjavne nepokryje predpokladané náklady
konkurzu a náklady speňaženia takého majetku.
Poučenie
V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta ZoKR sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje zverejnením tohto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznámenia v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
Zrušením konkurzu zaniká Správcovi funkcia správcu konkurznej podstaty Dlžníka; zanikajú účinky podľa ust. §
167b ods. 1 ZoKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZoKR rovnako ako aj účinky podľa ust. § 167d ZoKR. Platnosť
a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu na majetok Dlžníka tým nie je dotknutá.
V Banskej Bystrici, dňa 13.05.2021.

Witt&Kleim Renewals k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Fúdorová
JUDr. Ondrej Kalamár
komplementár

K023415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remeda s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 586 647
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, značka správcu: S1240, správca úpadcu Remeda s.r.o.
„v konkurze“, so sídlom na ulici Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 586
647 podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného
podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR boli zapísané pohľadávky veriteľa, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 815 256, zast. Jakubčák, advokátska kancelária,
s.r.o., Michalská 14, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 255 706, ktorého Súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok č. 1 zo dňa 11.05.2021 doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové čísla pohľadávok veriteľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v Zozname Celková výška prihlásenej pohľadávky [v
pohľadávok
EUR]
116/2
639,56
116/3
316,83
116/4
28.105,39
166/5
964,22

K023416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Debnárová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/44/2021 S1500
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/44/2021
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Miroslava
Debnárová, nar. 22. 10.1978, trvale bytom mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, podľa ustanovení
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K023417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 28, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/82/2021 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/82/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Veselý, správca dlžníka: Zlatica Kováčová, nar. 21.11.1956, trvale bytom Banícka 28/699, 990 01
Veľký Krtíš, týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR, oznamuje veriteľom
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
pohľadávok, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kauciu vo výške dvoch
percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- € a najviac vo
výške 10.000,- €. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na bankový účet č.
IBAN: SK38 0900 0000 0000 7053 1608, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., Bratislava; variabilný
symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa,
ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Vo Veľkom Krtíši dňa 13.05.2021
JUDr. Jozef Veselý, správca

K023418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ALTANDA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koláre 35 / 0, 991 09 Koláre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 609 756
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k. s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2020 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2020
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Úpadca: ALTANDA s.r.o., Koláre 35, 991 09 Koláre
IČO: 45 609 756
Sp. Značka: 2K/10/2020
Sp. Značka správcu: 2K/10/2020 S1604
Podstata: všeobecná podstata
Por. č. Typ majetku
1
Peňažná pohľadávka
2
Peňažná pohľadávka

Podstata
Všeobecná podstata
Všeobecná podstata

Popis
Zmluvná pokuta – Jozsef Kóczé
Zmluvná pokuta – Jenoné Papp

Súpisová hodnota
12.500 €
12.500 €

Deň zápisu Zabezpečenie
13.5.2021
Nie
13.5.2021
Nie

K023419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bokroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludvíka Svobodu 1531/15, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1985
Obchodné meno správcu:
Konkurzy AA, k. s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/49/2021 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/49/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Rimavskej Sobote dňa 13.05.2021
Konkurzy AA, k. s.

K023420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mihalovičová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 2103 / 7, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1993
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/774/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/774/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Lucia Mihalovičová Sídlo/ Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Stráž 2103/7, 960 01 Zvolen IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 19.03.1993 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu: 4OdK/774/2019 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/774/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 85 101 Bratislava mestská časť Petržalka, IČO: 35 724 803, doručenej správcovi dňa 07.05.2021, t. j. po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa 23.09.2019, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:
1. veriteľ: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 85 101 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35
724 803
Pohľadávka č. 1 vo výške 308,64 EUR, z toho istina vo výške 290,40 EUR, úroky z omeškania vo výške 18,24
EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: K pohľadávke č. 1 uvádzam nasledujúce skutočnosti. (5770675)
Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 27.03.2019 uzatvorenej medzi postupcom DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., so sídlom Röntgenova 26,, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722 (ďalej len „postupca“) a veriteľom, postúpil
postupca na veriteľa pohľadávku voči dlžníkovi.
Veriteľ zakladá svoj nárok na Zmluve č. 30911259 (ďalej aj „zmluva“) uzatvorenej dňa 31.05.2017, predmetom
ktorej bolo poskytnutie finančných/platobných služieb špecifikovaných v zmluve.
Faktúra číslo 1706146203, splatná dňa 10.07.2017 na sumu 3 EUR.
Faktúra číslo 1706146203, splatná dňa 10.07.2017 na sumu 19,2 EUR.
Faktúra číslo 1707145834, splatná dňa 10.08.2017 na sumu 9,6 EUR.
Faktúra číslo 1707145834, splatná dňa 10.08.2017 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1708144061, splatná dňa 10.09.2017 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1708144061, splatná dňa 10.09.2017 na sumu 14,9 EUR.
Faktúra číslo 1709144319, splatná dňa 10.10.2017 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1710151020, splatná dňa 10.11.2017 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1711142604, splatná dňa 10.12.2017 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1712138865, splatná dňa 10.01.2018 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1801145289, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1802136884, splatná dňa 10.03.2018 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1803134879, splatná dňa 10.04.2018 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1804132756, splatná dňa 10.05.2018 na sumu 1,5 EUR.
Faktúra číslo 1806137016, splatná dňa 10.07.2018 na sumu 3,3 EUR.
Faktúra číslo 1806137016, splatná dňa 10.07.2018 na sumu 6 EUR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Faktúra číslo 1806137016, splatná dňa 10.07.2018 na sumu 3 EUR.
Faktúra číslo 1806137016, splatná dňa 10.07.2018 na sumu 10 EUR.
Faktúra číslo 1806137016, splatná dňa 10.07.2018 na sumu 19,9 EUR.
Faktúra číslo 1806137016, splatná dňa 10.07.2018 na sumu 10 EUR.
Faktúra číslo 1806137016, splatná dňa 10.07.2018 na sumu 50 EUR.
Faktúra číslo 1806137016, splatná dňa 10.07.2018 na sumu 50 EUR.
Faktúra číslo 1806137016, splatná dňa 10.07.2018 na sumu 26,5 EUR.
Faktúra číslo 1806137016, splatná dňa 10.07.2018 na sumu 50 EUR.
Vzhľadom k tomu, že dlžník neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, postupca predčasne ukončil zmluvný
vzťah.
Postupca postúpil na veriteľa pohľadávku v celkovej výške 290,4 EUR, ktorá pozostávala z istiny vo výške 290,4
EUR, z riadneho úroku vo výške 0 EUR, z úroku z omeškania vo výške 0 EUR, z ostatných nákladov a poplatkov
0 EUR.
Dlžník odo dňa postúpenia pohľadávky na účet veriteľa neuhradil žiadnu splátku. Veriteľ vyčíslil úroky vo výške
5% odo dňa postúpenia pohľadávky ku dňu vyhlásenia konkurzu v celkovej výške 18,24 EUR.
Prílohy: Zmluva, Zmluva o postúpení a príloha, VOP, Cenník, Faktúry, Upovedomenie o začatí exekúcie, Platobný
rozkaz, súdna výzva.
Poradie: iná pohľadávka
Pohľadávka č. 2 vo výške 377,66 EUR, z toho istina vo výške 244,64 EUR, úroky z omeškania vo výške 80,56
EUR a náklady z uplatnenia vo výške 52,46 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: K pohľadávke č. 2 uvádzam nasledujúce skutočnosti. (5841713)
Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 23.05.2019 uzatvorenej medzi postupcom Orange Slovensko,
a.s., so sídlom Metodova 8 , Bratislava 821 08, IČO: 35 697 270 (ďalej len „postupca“) a veriteľom, postúpil
postupca na veriteľa pohľadávku voči dlžníkovi.
Veriteľ zakladá svoj nárok na Zmluve č. (ďalej aj „zmluva“) uzatvorenej dňa , predmetom ktorej bolo poskytnutie
finančných/platobných služieb špecifikovaných v zmluve.
Vzhľadom k tomu, že dlžník neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, postupca predčasne ukončil zmluvný
vzťah.
Postupca postúpil na veriteľa pohľadávku v celkovej výške 244,64 EUR, ktorá pozostávala z istiny vo výške
244,64 EUR, z riadneho úroku vo výške 0 EUR, z úroku z omeškania vo výške 0 EUR, z ostatných nákladov a
poplatkov 0 EUR.
Dlžník odo dňa postúpenia pohľadávky na účet veriteľa neuhradil žiadnu splátku. Veriteľ vyčíslil úroky vo výške
5% odo dňa postúpenia pohľadávky ku dňu vyhlásenia konkurzu v celkovej výške 80,56 EUR.
Prílohy: Zmluva, Zmluva o postúpení a príloha, VOP, Cenník, Faktúry, Upovedomenie o začatí exekúcie, Platobný
rozkaz, súdna výzva.
Poradie: iná pohľadávka
V Bratislave, dňa 13.05.2021

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K023421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Živor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenie 322, 976 75 Jasenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/91/2021 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/91/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do správcovského spisu
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, správca dlžníka Roman Živor, dátum narodenia 09.02.1977, trvale bytom 322 Jasenie, 976
75 Jasenie, Slovenská republika oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v sídle kancelárie správcu na Hornej ulici č. 23 v Banskej Bystrici, a to v každý pracovný deň
v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom
čísle +421 48 414 35 34, prípadne písomne na adresu kancelárie správcu alebo prostredníctvom emailu na
adresu office@bolosspravca.sk.
JUDr. Matúš Boľoš – správca

K023422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Živor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenie 322, 976 75 Jasenie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/91/2021 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/91/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, IČO: 42 005 680, značka správcu S 1140, ako správca dlžníka Roman Živor, dátum
narodenia 09.02.1977, trvale bytom 322 Jasenie, 976 75 Jasenie, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“),
týmto v súlade s ust. § 32 ods. 21 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 veriteľom pohľadávok
prihlásených do konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR, môže veriteľ prihlásenej pohľadávky popierajúci pohľadávku iného
veriteľa prihlásenú do konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka zložiť na bankový účet správcu vedený v Tatra
banka a.s., číslo účtu (IBAN) SK30 1100 0000 0026 2278 3643.
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

421

Obchodný vestník 94/2021

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 18.05.2021

Veriteľ pri zložení preddavku uvedenie (a) variabilný symbol – číslo, pod ktorým je pohľadávka zapísaná
v zozname pohľadávok vedenom správcom v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka a (b) správu pre
prijímateľa – spisovú značku konania o oddlžení Dlžníka spolu s textom „preddavok na trovy konania“.
JUDr. Matúš Boľoš, správca

K023423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dužda Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 187 / 27, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/98/2021 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/98/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku dlžníka Miroslav Dužda, nar. 26.02.1974, trvale bytom Slánska 187/27,
082 22 Ostrovany, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/98/2021, oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01 Prešov, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť na t. č. 0917 664 777 alebo emailom na adrese: figura@figuralegal.sk.

Mgr. Bc. Marek Figura, správca

K023424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dužda Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 187 / 27, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/98/2021 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/98/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku dlžníka Miroslav Dužda, nar. 26.02.1974, trvale bytom Slánska 187/27,
082 22 Ostrovany, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/98/2021, týmto v súlade s § 167l
ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia
svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k
popretiu, a to najmenej vo výške 350,-- EUR a najviac vo výške 10 000,-- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo: 2501255852/8330, IBAN: SK1783300000002501255852,
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
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. Bc. Marek Figura, správca

K023425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový dvor 66/116, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/85/2021 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/85/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka: Denisa Pompová, nar. 29.10.1980, Nový dvor 66/116, 059 52
Veľká Lomnica, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/85/2021, oznamuje
veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Puškinova 16, 080 01
Prešov, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na
adrese: pravneporadenstvo@gmail.com.

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K023426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový dvor 66/116 66/116, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/85/2021 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/85/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Denisa Pompová, nar. 29.10.1980, Nový dvor 66/116, 059 52
Veľká Lomnica, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 3OdK/85/2021, týmto v súlade s
§ 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia
svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k
popretiu, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený
v Tatra banke, a.s., IBAN: SK12 1100 0000 0029 3843 9136. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného
veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného
konania ako správy pre prijímateľa.
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K023427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompová Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový dvor 66/116, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/85/2021 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/85/2021
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu
Dlžník: Denisa Pompová, nar. 29.10.1980, Nový dvor 66/116, 059 52 Veľká Lomnica
Deň zapísania majetku: 13. 5. 2021
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K023428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Zborai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1891 / 42, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/99/2021 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/99/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Miroslav Ondrušek, konkurzný správca majetku podliehajúceho konkurzu dlžníka Mário Zborai, nar.
11.06.1980, trvale bytom: Laborecká 1891/42, 066 01 Humenné, podnikajúci pod obchodným menom Mário
Zborai, s miestom podnikania Laborecká 1891/42, 066 01 Humenné, IČO: 53 253 884 oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné námestie 33, 085 01
Bardejov v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00 hod.
Termín

je

potrebné

vopred

dohodnúť

telefonicky

na

čísle:

0905

072

427

alebo
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judr.ondrusek.miroslav@gmail.com
V Bardejove, dňa 13.05.2021
JUDr. Miroslav Ondrušek – správca

K023429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Zborai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1891 / 42, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/99/2021 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/99/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 5OdK/99/2021 zo dňa 07.05.2021, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 91/2021 dňa 13.05.2021 pod značkou K022416, som bol ustanovený za správcu
dlžníka Mário Zborai, nar. 11.06.1980, trvale bytom: Laborecká 1891/42, 066 01 Humenné, podnikajúci pod
obchodným menom Mário Zborai, s miestom podnikania Laborecká 1891/42, 066 01 Humenné, IČO: 53 253 884.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je
SK1183300000002001440277 (Fio banka a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť
zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 13.05.2021
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca

K023430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Zborai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1891 / 42, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/99/2021 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/99/2021
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Mário Zborai, nar.
11.06.1980, trvale bytom: Laborecká 1891/42, 066 01 Humenné, podnikajúci pod obchodným menom Mário
Zborai, s miestom podnikania Laborecká 1891/42, 066 01 Humenné, IČO: 53 253 884, Vám oznamujem, že na
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majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Prešov, spisová značka: 5OdK/99/2021 zo dňa 07.05.2021
v Obchodnom vestníku č. 91/2021 dňa 13.05.2021 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr.
Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Mário Zborai, born: 11.06.1980, living: Laborecká 1891/42, 066 01 Humenné, our duty si to inform you, that
District Court in Prešov, No. 5OdK/99/2021 on the 07.05.2021 and promulgated in the Commercial bulletin No.
91/2021 on the 13.05.2021 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Miroslav
Ondrušek, trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2021.
This resolution became valid and enforceable on 14.05.2021.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered
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office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 1346/2000 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
amended only by replacing the original application form by a new application form.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
JUDr. Miroslav Ondrušek, správca / trustee

K023431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 284, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/4/2021 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/4/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Surma, správca v konkurze na majetok dlžníka Jaroslav Žiga 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.
Správca tento oznam o zrušení konkurzu opakuje z technických dôvodov pre účely registra úpadcov. Pôvodný
oznam o zrušení konkurzu bol zverejnený v Obchodnom vestníku zo dňa 11.05.2021 pod číslom K022041. Účinky
zrušenia konkurzu nastali zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku zo dňa 11.05.2021.
V Prešove, dňa 13.05.2021
JUDr. Ján Surma, správca
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K023432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duždová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 181/28, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/309/2020 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/309/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) správca v konkurznej veci sp. zn. 2OdK/309/2020
vedenej Okresným súdom Prešov týmto oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR posledná veta sa týmto oznámením konkurz vyhlásený na dlžníka Iveta
Duždová, nar. 07.07.1985, Slánska 181/28, 082 22 Ostrovany zrušuje.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K023433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balentová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/240/2020 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/240/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „ZKR“) správca v konkurznej veci sp. zn. 4OdK/240/2020
vedenej Okresným súdom Prešov týmto oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR posledná veta sa týmto oznámením konkurz vyhlásený na dlžníka
Lenka Balentová, nar. 30.03.1990, Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad zrušuje.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K023434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURPAL Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5K/12/2019 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5K/12/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: GPD SK s. r. o.
Sídlo: Prieložťek 2, 036 01 Martin
IČO: 47 127 503
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 4918,83 €
Počet uplatnených pohľadávok: 1
Doručenie prihlášky dňa: 13.05.2021
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 127
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 13.05.2021

K023435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mirga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Výborná 100, 059 02 Výborná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/30/2021 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/30/2021
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovi bola dňa 11.05.2021 doručená prihláška pohľadávok po základnej lehote, veriteľa :
EX CREDIT, a.s., IČO: 36572586, Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
ktorý si prihlásil pohľadávku vo výške 2 138,89 € a ktorú správca zapísal do zoznamu pohľadávok

Vo Vranove n.T., dňa 13.05.2021
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
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K023436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janusz Pólchlopek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Porúbka 27, 067 41 Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Ledinská
Sídlo správcu:
Kukorelliho 58, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4K/2/2016 S1589
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/2/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Mária Ledinská, správca úpadcu Janusza Pólchlopeka, nar. 15.12.1960, bytom 067 41 Porúbka 27, týmto v
súlade s ustanovením § 96 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že zostavila zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli, alebo majú byť uspokojené z
výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty.
Zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je v súlade s § 96 ods.3 ZKR
oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním
na predpísanom tlačive namietnuť pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na
predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov.

JUDr. Mária Ledinská, správca

K023437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kravec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hažín nad Cirochou 199, 067 83 Hažín nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2012 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nové súpisové zložky majetku
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Jozef Kravec, nar.:
12.07.1966, bytom Hažín nad Cirochou 199, 067 83 Hažín nad Cirochou v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové zložky majetku:
Peňažné pohľadávky:
Poradové
číslo
pohľadávky

Meno
a priezvisko/názov
dlžníka

Dlžník Dlžník
ulica,
mesto
číslo
Košice

Dlžník
- Dlžník Dlžník - Štát IČO/dátum
PSČ
narodenia
-

-

Súpisová
Suma v
Mena Právny dôvod vzniku hodnota v
€
€
Mzda
úpadcu
za
obdobie 11/2018 v
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1.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

2.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

3.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

4.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

5.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

6.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

7.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

8.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

9.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

10.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

11.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

12.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

13.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

14.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

15.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

Deň vydania: 18.05.2021

obdobie 11/2018 v
114,81
EUR rozsahu v akom podľa 114,81 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 12/2018 v
136,75
EUR rozsahu v akom podľa 136,75 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 01/2019 v
141,06
EUR rozsahu v akom podľa 141,06 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 02/2019 v
299,69
EUR rozsahu v akom podľa 299,69 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 03/2019 v
141,06
EUR rozsahu v akom podľa 141,06 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 04/2019 v
141,06
EUR rozsahu v akom podľa 141,06 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 05/2019 v
141,06
EUR rozsahu v akom podľa 141,06 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 06/2019 v
129,52
EUR rozsahu v akom podľa 129,52 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 07/2019 v
129,52
EUR rozsahu v akom podľa 129,52 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 08/2019 v
129,52
EUR rozsahu v akom podľa 129,52 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 09/2019 v
129,52
EUR rozsahu v akom podľa 129,52 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 10/2019 v
129,52
EUR rozsahu v akom podľa 129,52 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 11/2019 v
129,52
EUR rozsahu v akom podľa 129,52 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 12/2019 v
129,52
EUR rozsahu v akom podľa 129,52 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 01/2020 v
139,16
EUR rozsahu v akom podľa 139,16 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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16.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

17.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

18.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

19.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

20.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

21.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

22.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

23.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

24.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

25.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

26.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

27.

DELTA
spol. s r.o.

Košice
ONLINE Pri
Slovenská
mestská
040 17
Salaši 2
republika
časť Barca

36 474 711

Deň vydania: 18.05.2021

Mzda
úpadcu
za
obdobie 02/2020 v
137,07
EUR rozsahu v akom podľa 137,07 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 03/2020 v
137,07
EUR rozsahu v akom podľa 137,07 €
€
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 04/2020 v
44,30 € EUR rozsahu v akom podľa 44,30 €
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 05/2020 v
40,95 € EUR rozsahu v akom podľa 40,95 €
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 06/2020 v
40,93 € EUR rozsahu v akom podľa 40,93 €
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 07/2020 v
40,93 € EUR rozsahu v akom podľa 40,93 €
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 08/2020 v
36,56 € EUR rozsahu v akom podľa 36,56 €
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 09/2020 v
39,51 € EUR rozsahu v akom podľa 39,51 €
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 10/2020 v
39,00 € EUR rozsahu v akom podľa 39,00 €
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 11/2020 v
39,00 € EUR rozsahu v akom podľa 39,00 €
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 12/2020 v
39,00 € EUR rozsahu v akom podľa 39,00 €
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu
Mzda
úpadcu
za
obdobie 01/2021 v
39,51 € EUR rozsahu v akom podľa 39,51 €
§ 72 ods. 2 ZKR
podlieha konkurzu

Iná majetková hodnota:
Popis
Preplatok z dane z príjmu fyzickej osoby

Súpisová hodnota
486,36 €

Pohľadávka z účtu:
Súpisová
hodnota

Popis

Pohľadávka z účtu č. IBAN SK16 5200 0000 0000 0908 0326 vedenom OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5,
12,39 €
813 54, IČO: 31 318 916

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 18.05.2021

LawService Recovery, k.s., správca

K023438
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
V súlade s ust. § 167j ods. 3 ZKR v nadväznosti na ust. § 76 ods. 2 ZKR týmto zverejňujem súpis majetku
konkurznej podstaty (ďalej len "súpis"):
Typ
majetku
Pozemky

Pozemok

Pozemok

Súpisová
hodnota [EUR]

Súpisová zložka majetku

Orná pôda, parc. č. E-KN 942 o výmere 3217m² a parc. č. E-KN 943 o výmere 2754m² v SR v okrese Gelnica,
v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 1/20 zapísanom na LV č. 941 0,9-/m²
v časti „B“ pod por. č. 4
Trvalý trávny porast, parc. č. E-KN:
31 o výmere 311m²,
573/12 o výmere 344635m²,
573/14 o výmere 197m²
573/15 o výmere 19m²,
573/17 o výmere 18711m²,
575/5 o výmere 1251m²,
576 o výmere 11657m²,
578/3 o výmere 45m²,
578/8 o výmere 12604m²,
578/9 o výmere 11128m²,
578/10 o výmere 53099m²,
578/11 o výmere 180m²,
583/2 o výmere 30880m²,
584/1 o výmere 19894m²,
0,9-/m²
585 o výmere 5723m²,
634/2 o výmere 475m²,
702/1 o výmere 52456m²,
702/7 o výmere 38680m²,
702/13 o výmere 4198m²,
702/17 o výmere 372m²,
1298 o výmere 735m²,
1312/3 o výmere 11077m²,
1312/9 o výmere 3659m²,
1327/4 o výmere 17313m²,
1555/9 o výmere 2733m²,
1555/11 o výmere 3538m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 25/15000
zapísanom na LV č. 1533 v časti „B“ pod por. č. 19
Ostatná plocha, parc. č. E-KN:
32 o výmere 326m²,
44/2 o výmere 16441m²,
44/3 o výmere 33m²
44/4 o výmere 6m²,
44/5 o výmere 33m²,
44/6 o výmere 75m²,
0,9-/m²
562/3 o výmere 851m²,
574 o výmere 24616m²,
739 o výmere 9040m²,
850/3 o výmere 626m²,
1664/2 o výmere 2328m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 25/15000
zapísanom na LV č. 1533 v časti „B“ pod por. č. 19
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Deň vydania: 18.05.2021

Zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. E-KN:
38 o výmere 665m²,
53 o výmere 43m²,
1670/11 o výmere 1823m²
0,9-/m²
1693 o výmere 349m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 25/15000
zapísanom na LV č. 1533 v časti „B“ pod por. č. 19
Lesný pozemok, parc. č. E-KN:
549/2 o výmere 1253m²,
561 o výmere 3523m²,
563 o výmere 1556m²
573/16 o výmere 38429m²,
573/18 o výmere 2313m²,
573/19 o výmere 22920m²,
575/1 o výmere 325494m²,
577 o výmere 2279m²,
578/1 o výmere 900454m²,
578/2 o výmere 402m²,
578/4 o výmere 207m²,
583/3 o výmere 489m²,
702/20 o výmere 864m²,
702/26 o výmere 6863m²,
0,9-/m²
702/27 o výmere 15843m²,
1096/1 o výmere 50825m²,
1327/1 o výmere 27m²,
1327/2 o výmere 27040m²,
1327/3 o výmere 8733m²,
1327/8 o výmere 21169m²,
1327/9 o výmere 10416m²,
1579 o výmere 2789m²,
1580 o výmere 61741m²,
1581 o výmere 1928m²,
1582 o výmere 1934m²,
1583 o výmere 385085m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 25/15000
zapísanom na LV č. 1533 v časti „B“ pod por. č. 19
Vodná plocha, parc. č. E-KN:
1741/2 o výmere 154m²,
0,9-/m²
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 25/15000
zapísanom na LV č. 1533 v časti „B“ pod por. č. 19
Orná pôda, parc. č. E-KN:
477 o výmere 5717m²,
704/3 o výmere 604m²,
706/3 o výmere 1099m²
711/1 o výmere 2318m²,
823 o výmere 2641m²,
889/2 o výmere 5394m²,
939 o výmere 2825m²,
974/2 o výmere 3387m²,
0,9-/m²
1179 o výmere 1867m²,
1246 o výmere 1342m²,
1295/1 o výmere 3692m²,
1297/2 o výmere 1342m²,
1373/2 o výmere 601m²
1452/2 o výmere 646m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 1/36
zapísanom na LV č. 2613 v časti „B“ pod por. č. 14
Trvalý trávny porast, parc. č. E-KN:
1127 o výmere 2700m²,
1521 o výmere 1007m²,
0,9-/m²
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 1/36
zapísanom na LV č. 2613 v časti „B“ pod por. č. 14
Zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. E-KN:
594/537 o výmere 91m²,
594/538 o výmere 1212m²,
0,9-/m²
594/834 o výmere 439m²
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 3/6360
zapísanom na LV č. 2545 v časti „B“ pod por. č. 166
Trvalý trávny porast, parc. č. E-KN:
594/566 o výmere 245m²,
0,9-/m²
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 3/6360
zapísanom na LV č. 2545 v časti „B“ pod por. č. 166
Trvalý trávny porast, parc. č. E-KN:
594/533 o výmere 4903m²,
594/534 o výmere 9586m²,
0,9-/m²
594/535 o výmere 13561m²

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

Pozemok

Pozemok

Pozemok
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v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 3/6360
zapísanom na LV č. 2544 v časti „B“ pod por. č. 166
Lesný pozemok, parc. č. C-KN:
1510/2 o výmere 4621m²,
1510/3 o výmere 208m²,
0,9-/m²
1510/4 o výmere 6356m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 1/744
zapísanom na LV č. 1555 v časti „B“ pod por. č. 105
Zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. C-KN:
1513/7 o výmere 64m² - právny vzťah k stavbe evidovanej na tomto pozemku je evidovaný na LV č. 1220,
1513/8 o výmere 74m² - právny vzťah k stavbe evidovanej na tomto pozemku je evidovaný na LV č. 1046,
1513/10 o výmere 63m² - právny vzťah k stavbe evidovanej na tomto pozemku je evidovaný na LV č. 1444,
1513/15 o výmere 805m²,
1513/17 o výmere 85m²,
0,9-/m²
1513/18 o výmere 41m²,
1513/19 o výmere 139m²,
1513/20 o výmere 19m²,
1513/21 o výmere 64m² - právny vzťah k stavbe evidovanej na tomto pozemku je evidovaný na LV č. 1625,
1513/22 o výmere 67m² - právny vzťah k stavbe evidovanej na tomto pozemku je evidovaný na LV č. 1631,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 1/744
zapísanom na LV č. 1555 v časti „B“ pod por. č. 105
Ostatná plocha, parc. č. C-KN:
1513/13 o výmere 1330m²,
1513/14 o výmere 3670m²,
0,9-/m²
1513/23 o výmere 57107m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 1/744
zapísanom na LV č. 1555 v časti „B“ pod por. č. 105
Orná pôda, parc. č. E-KN:
421 o výmere 2336m²,
422/1 o výmere 1405m²,
0,9-/m²
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 1/72
zapísanom na LV č. 183 v časti „B“ pod por. č. 14
Zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. E-KN:
1673/4 o výmere 91m²,
0,9-/m²
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 1/36
zapísanom na LV č. 2623 v časti „B“ pod por. č. 12
Orná pôda, parc. č. E-KN:
382/2 o výmere 690m²,
415/1 o výmere 2703m²,
1043/2 o výmere 511m²
1044/2 o výmere 1034m²,
0,9-/m²
1443/2 o výmere 331m²,
1444/1 o výmere 350m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 1/36
zapísanom na LV č. 185 v časti „B“ pod por. č. 10
Orná pôda, parc. č. E-KN:
537/1 o výmere 42m²,
537/2 o výmere 54m²,
889/1 o výmere 281m²
974/1 o výmere 37m²,
0,9-/m²
1371/1 o výmere 1325m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 1/36
zapísanom na LV č. 182 v časti „B“ pod por. č. 16
Lesný pozemok, parc. č. E-KN:
607/1 o výmere 1403876m²,
626/2 o výmere 4088m²,
627 o výmere 5655m²
630/2 o výmere 377m²,
702/15 o výmere 1737m²,
0,9-/m²
702/16 o výmere 4612m²,
702/19 o výmere 4104m²,
1046/3 o výmere 678m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 2/6000
zapísanom na LV č. 104 v časti „B“ pod por. č. 141
Trvalý trávny porast, parc. č. E-KN:
626/1 o výmere 1977m²,
702/10 o výmere 2141m²,
0,9-/m²
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 2/6000
zapísanom na LV č. 104 v časti „B“ pod por. č. 141
Orná pôda, parc. č. E-KN:
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1046/1 o výmere 528m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom
zapísanom na LV č. 104 v časti „B“ pod por. č. 141
Trvalý trávny porast, parc. č. E-KN:
586 o výmere 14306m²,
588 o výmere 38442m²,
589 o výmere 15089m²
594/540 o výmere 214964m²,
594/560 o výmere 236806m²,
594/561 o výmere 35221m²,
594/562 o výmere 34099m²,
605 o výmere 344938m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom
zapísanom na LV č. 133 v časti „B“ pod por. č. 166
Zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. E-KN:
594/536 o výmere 1670m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom
zapísanom na LV č. 133 v časti „B“ pod por. č. 166
Vodná plocha, parc. č. E-KN:
1733/1 o výmere 69m²,
1733/2 o výmere 216m²,
1733/3 o výmere 653m²
1733/4 o výmere 39m²,
1733/5 o výmere 72m²,
v SR v okrese Gelnica, v obci Kluknava v Katastrálnom
zapísanom na LV č. 133 v časti „B“ pod por. č. 166

Deň vydania: 18.05.2021

území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 2/6000

0,9-/m²

0,9-/m²

území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 3/6360

území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 3/6360

0,9-/m²

0,9-/m²
území Kluknava, v spoluvlastníckom podiele 6/6360

Podľa § 167j ods. 2 ZKR kto tvrdí, že majetok nemal byť zapísaný do súpisu, má právo uplatniť u správcu
námietku.

V Prešove dňa 12.05.2021

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K023439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kravec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hažín nad Cirochou 199, 067 83 Hažín nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1966
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3K/7/2012 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3K/7/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Jozef Kravec, nar.
12.07.1966, bytom Hažín nad Cirochou 199, 067 83 Hažín nad Cirochou v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku
zo všeobecnej podstaty.
Poučenie v zmysle § 96 ods. 3 ZKR:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Košiciach, dňa 13.05.2021
LawService Recovery, k.s., správca

K023440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ruttkay-Miklian Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bauerova 1194 / 18, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/310/2020 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/310/2020
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 20.10.2020, sp.zn.: 31OdK/310/2020, ktoré bolo uverejnené v OV č.
206/2020 dňa 26.10.2020 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Ivan Ruttkay-Miklian, nar.:
24.01.1973, bytom: Bauerova 1194, 04023 Košice-Sídlisko KVP a ustanovil správcu podstaty: Ing. Matúša
Mihaloviča, PhD., so sídlom kancelárie Obchodná 2, 071 01 Michalovce, zn. správcu S1923.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník je vlastníkom obchodného podielu, ktorý by
podlieha konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
Majetok dlžníka bol postupne v súlade s príslušným ust. §-u 167p ZoKR v priebehu konkurzu speňažovaný
formou verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“). Vyhodnotenie jednotlivých kôl VPK bolo postupne
zverejnené v OV č. 13/2021 dňa 21.01.2021, v OV č. 63/2021 dňa 1.04.2021 a v OV č. 81/2021 dňa 29.04.2021.
Nakoľko predmetný majetok sa nepodarilo speňažiť ani v 3. kole VPK, v súlade s ust. §-u 167p ods. 2 ZoKR
prestal podliehať konkurzu. O predmetnú hnuteľnú vec ani v lehote 10 dní od skončenia 3. kola VPK neprejavil
záujem nijaký z prihlásených veriteľov.
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 167v ZoKR zistil, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu spis. zn.: 31OdK/310/2020.
V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka: Ivan Ruttkay-Miklian, nar.: .24.01.1973, bytom: Bauerova 1194, 04023 Košice-Sídlisko KVP sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Ivan Ruttkay-Miklian, nar.:
.24.01.1973, bytom: Bauerova 1194, 04023 Košice-Sídlisko KVP, sp. zn.: 31OdK/310/2020, v súlade s ust. §
167v ods. 1 tretia veta ZKR zrušuje.

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K023441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Košťálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 26/51, 076 14 Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/32OdK/84/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/84/2021
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 32OdK/84/2021 Mgr. Juraj Závodský, správca
navrhovateľa – dlžnika: Lucia Košťálová, nar. 25.05.1979, bytom Hlavná ulica 26/51, 076 14, Michaľany, podľa
ust. § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ust. § 167l ods. 5 Z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje
veriteľom číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania prihlásených pohľadávok iných
veriteľov. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN: SK53 8330 0000 0023 0190 5072. Ako variabilný symbol je
potrebné uviesť: 320842021.
V Košiciach 13.05.2021
Mgr. Juraj Závodský, správca

K023442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Košťálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 26/51, 076 14 Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/32OdK/84/2021
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/84/2021
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 32OdK/84/2021 Mgr. Juraj Závodský, správca
navrhovateľa – dlžnika: Lucia Košťálová, nar. 25.05.1979, bytom Hlavná ulica 26/51, 076 14, Michaľany, podľa
ust. § 32 podľa ust. § 85 ods. 2) Z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Floriánska 19, 040 01 Košice v pracovných dňoch pondelok až piatok, počas úradných hodín od 8.00
hod. do 14.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu , je možné podávať
písomne na uvedenej adrese alebo elektronicky na mailovej adrese: spravca.konkurzy@gmail.com.
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V Košiciach dňa 13. 05.2021
Mgr. Juraj Závodský, správca

K023443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabian František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koňuš 97, 072 63 Koňuš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Demeter
Sídlo správcu:
Kyjevská 13, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/51/2021 S1997
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/51/2021
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 08.03.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: František
Fabian, nar. 05.02.1980, bytom: Koňuš 97, 072 63 Choňkovce (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
50/2021 dňa 15.03.2021.

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. 13.05.2021 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 85/2021 zo dňa 05.05.2021), správca týmto v
súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: František Fabian,
nar. 05.02.1980, bytom: Koňuš 97, 072 63 Choňkovce sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

V Rožňave, dňa 13.05.2021
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Radoslav Demeter, správca

K023444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Idanská 777 / 2, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2015 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Igor Varga, správca konkurznej podstaty úpadcu Róberta Kovácsa, nar. 13.07.1967, bytom Idanská 772/2,
040 11 Košice, v konkurznom konaní, vedenom pod č. k. 32K/8/2015 zvoláva na deň 07.06.2021 schôdzu
veriteľov v kancelárii správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, o 10.00 hod., s týmto programom schôdze:
1. Správa o doterajšej činnosti správcu
2. Voľba minimálneho počtu členov veriteľského výboru
3. Iné (ďalšie úkony správcu).
Účasť veriteľov prihlásených pohľadávok na tejto schôdzi je nutná.
Schôdza veriteľov sa zvoláva na základe Uznesenia Okresného súdu Košice I., sp. zn. 32K/8/2015 zo dňa
18.12.2018.

JUDr. Igor Varga
správca KP

K023445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Juraj Závodský
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S2015/26OdK/368/2020
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/368/2020
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 26OdK/368/2020 Mgr. Juraj Závodský, správca
navrhovateľa – dlžnika: Ján Lacko, nar. 30.05.1973, bytom Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj, podnikajúci pod
obchodným menom Ján Lacko, s miestom podnikania Vyšný Čaj 74, 044 16 Vyšný Čaj, IČO: 40 913 635,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 06.10.2011 oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a
podľa ust. § 167u ods. 1 ZKR oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
V Košiciach dňa 13.05.2021
Mgr. Juraj Závodský, správca

K023446
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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 § 167v ods. 1 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. Takéto oznámenie však správca neuskuteční skôr, ako uplynie základna príhlasovacia lehota, a
ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia
uskutečnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 78/2021 zo dňa
26.04.2021; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

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

K023447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kotulášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. raja 288/50, 053 15 Hrabušice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1968
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/422/2019, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/422/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Milan Polončák, PhD., zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1287 , so sídlom
kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice ako konkurzný správca dlžníka Zuzana Kotulášová nar. 07.02. 1968,
bytom: Slov. raja 288/50, 053 15 Hrabušice (ďalej len „Dlžník“), v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na
Okresnom súde Košice I pod spisovou značkou 31OdK/422/2019, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č.7/2005
Z.z. vlastnom znení („ZKR)“ v spojení s § 37 a násl, vyhlášky č. 665/2005 Z. z. po preskúmaní pomerov Dlžníka
podľa §166i ods. 1 ZKR, zverejňuje súpis majetku do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa
POHOTOVOSŤ, s.r.o. Račianska 42/A, 831 02 Bratislava.

Opis súpisovej zložky majetku
Pozemok
Druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie: výmera 75,81 m2: obec: Hrabušice, štát SR, názov katastrálneho
územia: Hrabušice LV 746, parcelné číslo 410, register C, súpisová hodnota majetku 2252 Eur., podiel 5/32
Pozemok
Druh pozemku: záhrada výmera: 178,62 m2, názov katastrálneho územia: Hrabušice, číslo LV 746, parcelné
číslo 411, register C, súpisová hodnota majetku: 5305 Eur, podiel 5/32
Stavba
Druh stavby: rodinný dom: obec Hrabušice, štát: SR, názov katastrálneho územia: Hrabušice, číslo LV: 746,
súpisová hodnota majetku: 7210 Eur, podiel 5/32

K023448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Telecký Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wuppertálska 1407 / 7, 040 11 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dominika Cukerová
Sídlo správcu:
Murgašova 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/41/2021 S1972
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/41/2021
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Ing. Ľudovít Telecký, narodený: 12.07.1960, bytom: Wuppertálska 7, 040 23 Košice, v zmysle §
167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ,,ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej
podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
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K023449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ĽOĽOVÁ Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekinská 3, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Lányiová
Sídlo správcu:
Štefánikova 50, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdS/6/2019 S1937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdS/6/2019
Druh podania:
Oznam o skončení konania o návrhu na určenie splátkového kalendára

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 31OdS/6/2019 zo dňa 20.07.2020, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 142/2020 dňa 24.07.2020, bol dlžníkovi: Lenka Ľoľová, narodená: 19.05.1984, bytom: Pekinská
3, 040 13 Košice, určený splátkový kalendár a zároveň bol dlžník oddĺžený tak, že ho súd zbavil všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom, a to v rozsahu, v akom nebudú splátkovým
kalendárom uspokojené a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Správca v konaní o návrhu na určenie splátkového kalendára vo vyššie uvedenej veci týmto oznamuje, že
konanie o určenie splátkového sa skončilo.
V Košiciach 12.05.2021

JUDr. Mária Lányiová, správca
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