Obchodný vestník 116/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.06.2017

K013706
Spisová značka: 8K/19/2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: A.G.P:, s.r.o., Sad SNP 14, 010 01 Žilina, IČO: 46
079 840, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: IQ-SOLUTIONS, s.r.o., Panholec 1, 902 01 Pezinok,
IČO: 36 814 181
rozhodol
Súd konanie z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch
vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako
zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka,
čo sa ním sleduje, 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). V odvolaní sa musí uviesť
spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené 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 odvolania na
trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.6.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K013707
Spisová značka: 3K/23/2014
Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu 350 s.r.o., so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava, IČO: 45 729
824, uznesením č. k.: 3K/23/2014-200 zo dňa 09.05.2017, zrušil pre nedostatok majetku konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2017.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.6.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K013708
Spisová značka: 3K/16/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu L2media, s.r.o., so sídlom
Čajakova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 35 955 589, rozhodol uznesením č. k. 3K/16/2014-464 zo dňa 02.05.2017
rozhodol o potvrdení prevodu pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova
48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, na konkurzného veriteľa: LUDAN s.r.o., so sídlom Svätoplukova 845/5, 900
26 Slovenský Grob, IČO: 45 389 373. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.05.2017.

Okresný súd Bratislava I dňa 13.6.2017
Mgr. Natália Ďurčová, vyšší súdny úradník
K013709
Spisová značka: 6K/25/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava,
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: APPRIORI, s.r.o., so sídlom
Areál hospodárskeho dvora Boldog, 925 26 Boldog, IČO: 35 836 351,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: APPRIORI, s.r.o., so sídlom
Areál hospodárskeho dvora Boldog, 925 26 Boldog, IČO: 35 836 351,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: APPRIORI, s.r.o., so sídlom Areál hospodárskeho dvora Boldog, 925 26 Boldog, IČO: 35
836 351 predbežného správcu: JUDr. Martin Aksamit, so sídlom kancelárie Michalská 14, 811 01 Bratislava, zn.
správcu: S1659.
Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 13.6.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K013710
Spisová značka: 3K/59/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PN Trading, a.s., so sídlom
Jelenia 2, 811 05 Bratislava, IČO: 35 723 599, správcom ktorého je Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie Nám.
SNP 13, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S1230 o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného
rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: PN Trading, a.s., so sídlom Jelenia 2, 811 05 Bratislava, IČO: 35 723
599 zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Súd správcovi: Mgr. Peter Podolský, so sídlom kancelárie Nám. SNP 13, 811 06 Bratislava, zn.
správcu: S1230, odmenu z výťažku nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
sčasti uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd
Bratislava I.
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, 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). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené 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 odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.6.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K013711
Spisová značka: 6OdK/10/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Janette Krchňáková, nar. 25.11.1972, trvale bytom
Pluhová 62, 831 02 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, 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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Obchodný vestník 116/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.06.2017

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Janette Krchňáková, nar. 25.11.1972, trvale bytom
Pluhová 62, 831 02 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Janette Krchňáková, nar. 25.11.1972, trvale bytom Pluhová
62, 831 02 Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu: Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom kancelárie Štúrova 4, 811 02
Bratislava, zn. správcu: S1664.
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. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka 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.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
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
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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,3pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze 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
upovedomený, že bol vyhlásený
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a o zmene a konkurz;
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b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
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c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
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a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
dosiahol iba základné vzdelanie,
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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. 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 13.6.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K013712
Spisová značka: 6OdK/11/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jan Szantai, nar. 10.02.1967, trvale bytom Ľudovíta
Fullu 5, 841 05 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jan Szantai, nar. 10.02.1967, trvale bytom Ľudovíta Fullu 5,
841 05 Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Juraj Plechlo, so sídlom kancelárie Ivánska cesta 15, 821 04
Bratislava, zn. správcu: S1637.
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. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,6 trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
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IV.
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.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.
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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Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie,
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rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Obchodný vestník 116/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 19.06.2017
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
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ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Obchodný vestník 116/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 19.06.2017
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 13.6.2017
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K013713
Spisová značka: 2OdK/44/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Ľudovít Nociar, nar. 27. 09. 1971,
trvale bytom Slobody 49/20, 962 37 Kováčová, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Súd návrh o d m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.06.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K013714
Spisová značka: 2NcKR/38/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Janka Konská, nar. 26. 05. 1977, bytom 979 01 Rimavská
Sobota, Kružno 2 o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka Janka Konská, nar. 26. 05. 1977, bytom 979 01 Rimavská Sobota, Kružno 2
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 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. (§ 166f ods. 1
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. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 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. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 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. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

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, najmä10
ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného

skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods.
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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. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
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. ( § 166g ods. 3 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. (§ 166g ods. 4
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. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.06.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K013715
Spisová značka: 2K/46/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu - Silvia Ševčíková, nar. 10.
06. 1982, bytom 974 04 Banská Bystrica, Šalgotarjánska 14128/2B, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Matúš Boľoš, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Horná 23, o návrhu správcu na schválenie konečného
rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
S c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
Správca u s p o k o j í
1.
2.
3.
4.

veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmeneSLOVAKIA,
a doplnení niektorých
zákonov 7434/147,
na svojom webovom
sídle:
www.justice.gov.sk
HOME CREDIT
a.s., Teplická
Piešťany
sumou
606,44 eura.

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25,
11 Bratislava sumou 949,45 eura.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava sumou 1.720,21 eura.
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava sumou 518,54 eura.
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S c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
Správca u s p o k o j í
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poučenie:

veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:

HOME CREDIT SLOVAKIA, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany sumou 606,44 eura.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava sumou 949,45 eura.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, Bratislava sumou 1.720,21 eura.
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava sumou 518,54 eura.
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, Bratislava sumou 215,74 eura.
BRE Bank SA (mBank S.A.), Pribinova 10, Bratislava sumou 1.666,41 eura.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.06.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K013716
Spisová značka: 2K/63/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Obecný podnik Svätý Anton
s. r. o. "v likvidácii", so sídlom 969 72 Svätý Anton 34, IČO: 46 434 119, správcom konkurznej podstaty ktorého je
Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie, 962 12 Detva, Záhradná 863/8, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a Ing. Kataríne Tkáčovej, so sídlom kancelárie, 962 12 Detva, Záhradná 863/8 paušálnu odmenu
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 2 323,57 eura
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 13.06.2017
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K013717
Spisová značka: 30K/46/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu, vyhláseného na majetok úpadcu: Marcel Butvin, nar.
21.10.1976, bytom Maša 786/13, 053 11 Smižany, zast. JUDr. Zuzana Kollárová, advokátka, Zimná 59, 052 01
Spišská Nová Ves, o odvolaní správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., so sídlom kancelárie Štúrova 27, 040 01
Košice, značka správcu: S1613.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12.6.2017
JUDr. Pavel Varga,
K013718
Spisová značka: 30K/9/2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: WATECH CO, s.r.o., Pražská 3, 040 11
Košice, IČO: 36 606 383 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: KONRES k.s., so sídlom kancelárie, Hviezdoslavova 6/3388, 040 01
Košice, zn. správcu: S1651, nespotrebovanú časť preddavku v sume 977,12 EUR.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v sume 977,12 EUR
evidovanú v zázname o zložení zo dňa 15.04.2014 pod položkou denníka D19- 35/2014 správcovi podstaty,
KONRES k.s., so sídlom kancelárie, Hviezdoslavova 6/3388, 040 01 Košice, zn. správcu: S1651 na účet číslo
1000362057/3100, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 12.6.2017
JUDr. Pavel Varga,
K013719
Spisová značka: 30K/13/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Milan Urban, nar. 06.06.1970,
bytom Branisková 5, 040 01 Košice o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Ing. Milan Urban, nar. 06.06.1970, bytom Branisková 5, 040 01 Košice, od
pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu 02.07.2013 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho
majetok a v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 12.6.2017
JUDr. Pavel Varga,
K013720
Spisová značka: 30K/50/2014
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SILOINVEST s.r.o., so sídlom: Cukrovarská
26, 075 01 Trebišov, IČO: 31 732 780 o odvolaní správcu takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1687.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na 17.07.2017 o 09.30 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko Tichá
21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1687 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na základe
rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
mu potrebnú Vydáva
súčinnosť.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Odvolanému správcovi podstaty JUDr. Viera Luptáková, so sídlom kancelárie Mlynská 28, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1687 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na základe
rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol
mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.6.2017
JUDr. Pavel Varga,
K013721
Spisová značka: 30K/14/2016

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ABO TRADE s.r.o., so sídlom
Napájadlá 6, 040 12 Košice, IČO: 36 850 055 o odvolaní správcu takto
rozhodol
O d v o l á v a správcu podstaty: BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn.
správcu: S1761.
Z v o l á v a schôdzu veriteľov na 17.07.2017 o 10.00 hod., v budove Okresného súdu Košice I, pracovisko Tichá
21, Košice, pojednávacia miestnosť č. 18B/3. poschodie, a to s nasledovným programom:
a)

schválenie návrhu na nového správcu.

Odvolanému správcovi podstaty BS Správcovská k.s., so sídlom kancelárie Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, zn.
správcu: S1761 u k l a d á p o v i n n o s ť, aby novému správcovi podstaty, ktorý bude ustanovený na základe
rozhodnutia schôdze veriteľov bezodkladne po jeho ustanovení predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol
mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.6.2017
JUDr. Pavel Varga,
K013722
Spisová značka: 30K/35/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVIVÁ PLUS Trebišov s.r.o., so
sídlom Hlavná 2, 076 32 Malá Bara, IČO: 36 590 193 o návrhu odvolaného správcu podstaty: JUDr. Milan Okajček,
so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S859 na priznanie paušálnej odmeny správcovi takto

rozhodol
P r i z n á v a odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Milan Okajček, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S859, paušálnu odmenu vo výške 636,- EUR s DPH.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 13.6.2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Pavel Varga,
K013723
Spisová značka: 31K/15/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: FORTEch, s.r.o. v likvidácii, so sídlom:
Priemyselná 20, 071 01 Michalovce, IČO: 36 570 729, v zastúpení: Stanislav Titko, narodený: 26.05.1978, bytom:
372, 072 03 Rakovec nad Ondavou - likvidátor, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: Doc. JUDr. Ján Husár, CSc., so sídlom kancelárie
Alžbetina 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1091.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
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).
Okresný súd Košice I dňa 13.6.2017
JUDr. Július Tóth,
K013724
Spisová značka: 30K/3/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa -dlžníka: Monika Garanová Maťašková, nar.
25.06.1976, bytom Helsinská 2637/18, 048 13 Košice, zast. JUDr. Matúš Lemeš, advokát, Kuzmányho 29 , 040 01
Košice, IČO: 42 241 740 o návrhu na povolenie oddlženia takto

rozhodol
O d d l ž u j e dlžníka: Monika Garanová Maťašková, nar. 25.06.1976, bytom Helsinská 2637/18, 048 13
Košice, od pohľadávok, ktoré dlžníkovi vznikli do 25.02.2015 a ktoré zostali po zrušení konkurzu vyhláseného na jeho
majetok v konaní o oddlžení neuspokojené, čím sa stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
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
spravodlivosti
Slovenskej
republiky podľa
zákona
č. 200/2011
Z. z. o Obchodnom
vestníkuAk je
kalendára na Vydáva
súde, Ministerstvo
ktorý rozhodol
o oddlžení,
ak preukáže,
že dlžník
nemal
pri oddlžení
poctivý zámer.
o zmene
a doplnení
niektorýchkonanie.
zákonov na
svojom
sídle: www.justice.gov.sk
takýchto návrhov viac, asúd
ich spojí
na spoločné
Vo
veci webovom
samej rozhoduje
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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. (§ 166f ods. 1
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. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 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. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 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. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
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. ( § 166g ods. 3 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. (§ 166g ods. 4 ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
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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. (§ 166g ods. 4 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. (§ 166g ods. 5 ZKR)

Okresný súd Košice I dňa 12.6.2017
JUDr. Pavel Varga,
K013725
Spisová značka: 26K/16/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Rozvojová
2, 041 90 Košice proti dlžníkovi: Ganesha Tree s.r.o., Trieda SNP 61, 040 11 Košice, IČO: 46 567 917 o návrhu na
vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol

Z a č í n a k o n k u r z n é k o n a n i e voči dlžníkovi: Ganesha Tree s.r.o., Trieda SNP 61, 040 11
Košice, IČO: 46 567 917.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu.
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra (§ 14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 9.6.2017
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K013726
Spisová značka: 2K/53/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Marta Poláková, nar.
24.1.1961, bytom 082 32 Kojatice 119, správcom ktorého je Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69,
080 01 Prešov, o odmene správcu, takto
rozhodol
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Priznáva Ing. Eve Orbanovej, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov, paušálnu odmenu za výkon
funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 12.6.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K013727
Spisová značka: 2K/42/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Pončák, nar. 30.06.1967,
bytom Šebastovská 2541/29, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová, správcom ktorého je JUDr. Ľubomír Bajužík, so
sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o odmene správcu, takto
rozhodol
Priznáva JUDr. Ľubomírovi Bajužíkovi, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné paušálnu
odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 497,91 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 12.6.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K013728
Spisová značka: 2K/42/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Pončák, nar. 30.06.1967,
bytom Šebastovská 2541/29, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová, správcom ktorého je JUDr. Ľubomír Bajužík, so
sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, o výmene správcu na 1. schôdzi veriteľov, takto
rozhodol
o d v o l á v a : JUDr. Ľubomír Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, z funkcie
správcu úpadcu,
do funkcie správcu úpadcu ustanovuje: JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15,
058 01 Poprad.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 12.6.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K013729
Spisová značka: 4K/17/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu Peter Odehnal, nar.
19.04.1972, bytom 058 01 Poprad, adresa na doručovanie OR HaZZ v Poprade, Huszova 4, 058 01 Poprad,
správcom ktorého je JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov, o odmene správcu,
takto
rozhodol
Priznáva správcovi konkurznej podstaty JUDr. Oľge Michalíkovej, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov výške 663,88 eura.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Priznáva správcovi konkurznej podstaty JUDr. Oľge Michalíkovej, so sídlom kancelárie Jarkova 89, 080 01 Prešov
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov výške 663,88 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 9.6.2017
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K013730
Spisová značka: 2K/48/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Us.Sk, spol. s r.o., so sídlom 065 11
Nová Ľubovňa 305, IČO: 46 922 466, správcom ktorého je RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080
06 Prešov, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Us.Sk, spol. s r.o., so sídlom 065 11 Nová Ľubovňa 305, IČO: 46 922
466 za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 12.6.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K013731
Spisová značka: 2K/28/2010
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CORRADO spol. s.r.o. v konkurze, so
sídlom 091 01 Krušinec 77, IČO: 36 504 181, správcom ktorého je RK Správca, k.s., so sídlom kancelárie Slánska
20/A, 080 06 Prešov, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, takto
rozhodol
konkurz na majetok úpadcu: CORRADO spol. s.r.o. v konkurze, so sídlom 091 01 Krušinec 77, IČO: 36 504 181 pre
nedostatok majetku z r u š u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.6.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K013732
Spisová značka: 2K/10/2012
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Iveta Mravčáková, nar.
17.02.1966, bytom Bajkalská 23, 080 01 Prešov, správcom ktorého je JUDr. Peter Rychnavský, so sídlom kancelárie
Rázusova 111/19, 093 01 Vranov nad Topľou, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Iveta Mravčáková, nar. 17.02.1966, bytom Bajkalská 23, 080 01 Prešov po
splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Iveta Mravčáková, nar. 17.02.1966, bytom Bajkalská 23, 080 01 Prešov po
splnení konečného rozvrhu výťažku zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti
ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne
(odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 13.6.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K013733
Spisová značka: 2OdK/3/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Lazor, nar. 16.11.1993, trvale
bytom Staré ihrisko 414/10, 058 01 Gánovce, podnikajúci pod obchodným menom Martin Lazor, s miestom
podnikania Staré ihrisko 414/10, 058 01 Gánovce, IČO: 50 198 891, správcom ktorého je JUDr. Peter Novosad, so
sídlom kancelárie Masarykova 16, 080 01 Prešov, takto
rozhodol
opravuje záhlavie uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2OdK/3/2017-20 zo dňa 2.6.2017, publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 9.6.2017, ktoré správne znie:
,,Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Lazor, nar. 16.11.1993, trvale bytom Staré ihrisko
414/10, 058 01 Gánovce, podnikajúci pod obchodným menom Martin Lazor, s miestom podnikania Staré ihrisko
414/10, 058 01 Gánovce, IČO: 50 198 891, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária v Liptovskom Mikuláši,
so sídlom Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto“
opravuje I. výrok uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 2OdK/3/2017-20 zo dňa 2.6.2017, publikovaného v
Obchodnom vestníku dňa 9.6.2017, ktorý správne znie:
,,vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Lazor, nar. 16.11.1993, trvale bytom Staré ihrisko 414/10, 058 01
Gánovce, podnikajúci pod obchodným menom Martin Lazor, s miestom podnikania Staré ihrisko 414/10, 058 01
Gánovce, IČO: 50 198 891.“
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
Okresný súd Prešov dňa 12.6.2017
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K013734
Spisová značka: 6K/14/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Slovpanel a.s., so sídlom Kamenná
cesta 3, 010 88 Žilina, IČO: 31 634 770, uznesením č.k. 6K/14/2015-320 zo dňa 25.04.2017 povolil vstup nového
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 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, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 13.332,77 eur,
ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 38/1 a 38/2.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 20.05.2017
Okresný súd Žilina dňa 13.6.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K013735
Spisová značka: 6K/16/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BIOENERGIA, a.s., so sídlom:
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36668265, uznesením č.k. 6K/16/2015-386 zo dňa 25.04.2017
povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 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, Daňový úrad Žilina v rozsahu postúpených pohľadávok vo
výške 14.610,57 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod č. 14a-14/l, 23a a 23b.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 20.05.2017

Okresný súd Žilina dňa 13.6.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K013736
Spisová značka: 3OdK/10/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marcela Mikušová, nar. 11.3.1983, bytom Javorová 1001/2,
014 01 Bytča, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marcela Mikušová, nar. 11.3.1983, bytom Javorová 1001/2,
014 01 Bytča.
II.
Žilina.

Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík, so sídlom kancelárie Sládkovičova 167/13, 010 01

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 zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
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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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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.
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.
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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
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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 návrhuKonkurzy
alebo na dopyt
správcu uviedol nepravdivú dôležitú
informáciu
alebo
Obchodný
vestník
116/2017
a reštrukturalizácie
Deň vydania:
19.06.2017
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 13.6.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013737
Spisová značka: 3OdK/13/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Ciesarík, nar. 1.10.1986, bytom Gaštanová 1017/37,
014 01 Bytča, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, o
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
návrhu na vyhlásenie
konkurzu,
takto
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Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Martin Ciesarík, nar. 1.10.1986, bytom Gaštanová 1017/37,
014 01 Bytča, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Martin Ciesarík, nar. 1.10.1986, bytom Gaštanová 1017/37,
014 01 Bytča.
II.
Mesto.

Ustanovuje správcu: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové

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 zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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.
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správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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

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

a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
26 prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je

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
Obchodný
vestníkdňom,
116/2017
Konkurzy a reštrukturalizácie
Deň vydania: 19.06.2017
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 13.6.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013738
Spisová značka: 3OdK/14/2017

Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zdenko Filo, nar. 18.9.1967, bytom 013 13 Porúbka 148,
podnikajúci pod obchodným menom: Zdenko Filo, s miestom podnikania Tulská 29, 010 01 Žilina, IČO: 35122552, s
ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 2.7.2007, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Zdenko Filo, nar. 18.9.1967, bytom 013 13 Porúbka 148.

II.

Ustanovuje správcu: JUDr. Janka Grolmusová, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin.

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 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
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to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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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určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Žilina dňa 13.6.2017
JUDr. Jaroslav Macek, Sudca
K013739
Spisová značka: 6K/11/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roľnícko obchodné družstvo Stará
Bystrica, so sídlom: Stará Bystrica, 023 04 Čadca, IČO: 00 162 850, uznesením č.k. 6K 11/2015-213 zo dňa
19.04.2017 potvrdil prevod pohľadávok veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina v celkovej výške 2.634,32 eur, ktoré sú v konečnom
zozname pohľadávok vedené pod číslami 2/1, 2/2, 2/3 a 7, na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 13.05.2017.
Okresný súd Žilina dňa 13.6.2017
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K013740
Spisová značka: 7K/10/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s., so sídlom
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 35 685 239, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka podľa
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
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2,
038 52 Sučany, IČO: 35 685 239.
II. Ustanovuje správcu: Mgr. Michal Miho, so sídlom kancelárie Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina, S1279.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 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 a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 7K/10/2017. Doručením prihlášky do elektronickej
schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo
na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; tento veriteľ však môže byť uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť ho bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
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32
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
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náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v tomto konkurze neprihliadne. V konkurze sa neprihliadne ani na
prihlášku nepeňažnej pohľadávky, ak k nej nebude pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej
hodnotu (§ 29 ods. 7 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 514/2011 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
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu. Prihlasujú sa tiež pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Prihlásiť možno aj budúce pohľadávky alebo pohľadávky, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky. Prihlásiť je potrebné aj zabezpečenú pohľadávku. Uplatniť svoju pohľadávku v konkurze musí
tiež veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom
vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, zabezpečovacie právo sa musí riadne (§ 29
ods. 2 ZKR) a včas uplatniť v prihláške doručenej správcovi v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne.
Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 12.6.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K013741
Spisová značka: 7OdK/10/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Žaťko, nar. 03.07.1986, bytom Bernolákova 423/9,
029 01 Námestovo, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Žaťko, s miestom podnikania Bernolákova 423/9, 029
01 Námestovo, IČO: 43458556, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto

rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Žaťko, nar. 03.07.1986, bytom Bernolákova 423/9, 029
01 Námestovo, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Žaťko, s miestom podnikania Bernolákova 423/9, 029 01
Námestovo, IČO: 43458556.
II.
44915691.

Ustanovuje správcu: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO:

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
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zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
33 hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
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III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze na jeho majetok.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 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
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nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
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úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 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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zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Žilina dňa 13.6.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K013742
Spisová značka: 7OdK/9/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Stanislav Stadtrucker, nar. 04.04.1945, bytom Okružná
3001/4C, 022 04 Čadca 4, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, v konaní o vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Stanislav Stadtrucker, nar. 04.04.1945, bytom Okružná
3001/4C, 022 04 Čadca 4.
II.
Ustanovuje správcu: Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M.R. Štefánika 1821,
026 01 Dolný Kubín, IČO: 36869678.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako
„ZKR“) v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané
zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené
správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v
konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný
aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a
formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze na jeho majetok.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene
a doplneníkonania
niektorýchpoučuje,
zákonov naže
svojom
webovom
sídle:§www.justice.gov.sk
VII.
Účastníkov
konkurzného
z dôvodov
podľa
49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý37má 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
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VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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 ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky,
ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
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vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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,
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Žilina dňa 13.6.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca
K013743
Spisová značka: 7OdK/2/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Michal Kuchajdík, nar. 18.09.1984,
trvale bytom 023 01 Oščadnica 171 (do 20.05.2015 podnikajúci pod obchodným menom: Michal Kuchajdík Prepravná služba a sprostredkovateľská činnosť, s miestom podnikania 023 01 Oščadnica 171, IČO: 46289291),
správcom ktorého je: Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, takto
rozhodol
I. Odvoláva z funkcie správcu: Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina.
II. Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom kancelárie M. Rázusa 14, 010 01 Žilina.
III. Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento mohol
riadne ujať výkonu svojej funkcie.
IV. Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku
prihlasovali u novoustanoveného správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Za deň doručenia tohto
uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby
doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 13.6.2017
JUDr., Ing. Katarína Muráriková, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K013744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Kováčik CSc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arménska 10, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca oznamuje, že súpis všeobecnej podstaty doplnil o nasledovné položky:

Č. Druh

Súpisová zkožka

Bližšia identifikácia

Súpisová hodnota

55 zrážky z iných príjmov

zrážky z dôchodku za 1/2017

platiteľom je Sociálna poisťovňa

316,88 €

56 zrážky z iných príjmov

zrážky z dôchodku za 2/2017

platiteľom je Sociálna poisťovňa

316,88 €

57 zrážky z iných príjmov

zrážky z dôchodku za 3/2017

platiteľom je Sociálna poisťovňa

316,88 €

58 zrážky z iných príjmov

zrážky z dôchodku za 4/2017

platiteľom je Sociálna poisťovňa

316,88 €

59 zrážky z iných príjmov

zrážky z dôchodku za 5/2017

platiteľom je Sociálna poisťovňa

316,88 €

60 zrážky z iných príjmov

zrážky z dôchodku za 6/2017

platiteľom je Sociálna poisťovňa

316,88 €

K013745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Zabák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1424/18, 9001 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Panenská 8, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/20/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Návrh doplňujúceho rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Lukáš Zabák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu: Družstevná 1424/18, 900 01 Modra
IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 24. 07. 1990
Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu: Mgr. Jaroslav Nižňanský
Spisová značka správcovského spisu: 4K/20/2016, S1499

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 súdneho spisu: 4K/20/2016

1. Všeobecná časť
V súlade s ustanovením § 101 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) predkladá Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca úpadcu: Lukáš Zabák, bytom: Družstevná 1424/18,
900 01 Modra, dátum narodenia: 24. 07. 1990 (ďalej len „Úpadca“), doplňujúci rozvrh výťažku zo speňažovania
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Konkurz na majetok Úpadcu bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 4K/20/2016 zo dňa 06.
07. 2016 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 133/2016 zo dňa 12. 07. 2016.
Správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 77/2017 zo dňa 21. 04. 2017 návrh konečného rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty. Správca doručil návrh konečného rozvrhu všeobecnej podstaty zástupcovi veriteľov: Poštová
banka, a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890. Zástupca veriteľov schválil návrh
konečného rozvrhu výťažku podaním zo dňa 04. 05. 2017.
Po zistení platobných údajov veriteľov prihlásených pohľadávok správca dňa 07. 06. 2017 zadal príkaz na úhradu
podielov z výťažku jednotlivým veriteľom, príkaz na úhradu odmeny správcu z výťažku a príkaz na úhradu
správneho poplatku z výťažku.
Správca v návrhu konečného rozvrhu výťažku zástupcu veriteľov informoval, že predpokladá, že po schválení
návrhu konečného rozvrhu a jeho rozvrhnutí do právoplatnosti rozhodnutia o zrušení konkurzu v prospech majetku
všeobecnej podstaty budú vykonané ďalšie zrážky zo mzdy Úpadcu, a že správca bude tento výťažok po odpočítaní
pohľadávok proti podstate priebežne speňažovať na základe doplňujúcich rozvrhov výťažku.
Vzhľadom na vyššie uvedené a vzhľadom na to, že dňa 11. 05. 2017 a dňa 13. 06. 2017 boli v prospech majetku
všeobecnej podstaty vykonané zrážky zo mzdy Úpadcu, správca zostavil tento návrh doplňujúceho rozvrhu výťažku
a predkladá ho zástupcovi veriteľov na schválenie.
Správca naďalej predpokladá, že po schválení návrhu doplňujúceho rozvrhu a jeho rozvrhnutí do právoplatnosti
rozhodnutia o zrušení konkurzu v prospech majetku všeobecnej podstaty budú vykonané ďalšie zrážky zo mzdy
Úpadcu. Správca bude tento výťažok po odpočítaní pohľadávok proti podstate priebežne speňažovať na základe
ďalších doplňujúcich rozvrhov výťažku.

2. Rozvrhová časť
2.1 Súhrn
Hodnota všeobecnej podstaty k 13. 06. 2017:

393,10 EUR

Hodnota všeobecnej podstaty vrátane výťažku rozvrhnutého konečným rozvrhom:

3.659,85 EUR

Odmena správcu:

19,66 EUR

·

z toho odmena správcu za speňaženie súpisových položiek č. 11 – 12

19,66 EUR

Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate:

67,00 EUR

Výška súdneho poplatku:

3,50 EUR

Výsledná suma výťažku zo všeobecnej podstaty:

302,94 EUR

Výsledná suma výťažku vrátane výťažku rozvrhnutého konečným rozvrhom:

2.785,35 EUR
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Celková zistená výška pohľadávok nezabezpečených veriteľov:

Deň vydania: 19.06.2017

24.708,29 EUR

Percento uspokojenia pohľadávok nezabezpečených
veriteľov z výťažku zo všeobecnej podstaty:

1,226066 %

Percento uspokojenia pohľadávok vrátane výťažku rozvrhnutého konečným rozvrhom:

11,272937 %

Výška pohľadávok jednotlivých nezabezpečených veriteľov:
·

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803:
·

16.897,17 EUR

Poštová banka, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890:
·

Consumer Finance Holding, a.s.

Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130:
·

5.829,76 EUR

488,00 EUR

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 713:

1.493,36 EUR

Podiel a percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých nezabezpečených veriteľov na výťažku zo speňažovania
všeobecnej podstaty:
·

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803:

207,17 EUR

Podiel na výťažku vrátane výťažku rozvrhnutého konečným rozvrhom:

1.904,81 EUR
68,386738 %

·

Poštová banka, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890:

71,48 EUR

Podiel na výťažku vrátane výťažku rozvrhnutého konečným rozvrhom:

657,19 EUR
23,594521 %

·

Consumer Finance Holding, a.s.

Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130:

5,98 EUR

Podiel na výťažku vrátane výťažku rozvrhnutého konečným rozvrhom:

55,01 EUR
1,974976 %

·

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 713:

18,31 EUR
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Podiel na výťažku vrátane výťažku rozvrhnutého konečným rozvrhom:

Deň vydania: 19.06.2017

168,35 EUR
6,044124 %

3. Schválenie doplňujúceho rozvrhu
Dovoľujem si Vás týmto požiadať o schválenie rozvrhu v zmysle tohto Návrhu doplňujúceho rozvrhu výťažku
všeobecnej podstaty v lehote pätnásť (15) dní odo dňa doručenia, prípadne v rovnakej lehote u správcu uplatniť
námietky voči Návrhu doplňujúceho rozvrhu výťažku.
Ďakujem za spoluprácu.
S úctou,

______________________________
Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K013746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pressburg B&V, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zrínskeho 1, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 815 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/43/2011 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/43/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Úpadca:
Obchodné meno:

Pressburg B&V, spol. s r.o.

Sídlo:

Zrínskeho 1, 811 03 Bratislava

IČO:

35815779

Správca:

JUDr. Michal Mudrák
Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava

Spisová značka správcovského spisu: 3K/43/2011 S1374
Spisová značka súdneho spisu: 3K/43/2011

Dátum a čas konania: 14.06.2017 o 8:00 hod.
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Deň vydania: 19.06.2017

Miesto konania: zasadačka kancelárie správcu na Vajnorskej 100/A, 831 04 Bratislava

Prítomní:
a) predseda veriteľského výboru: Zdenko Palaj, nar. 25.5.1956, bytom Brehy 413, 966 01 Nová Baňa
b) člen veriteľského výboru: Daniela Palajová, nar. 8.5.1980, bytom Brehy 413, 968 01 Nová Baňa, v zastúpení
Zdenko Palaj
c) správca

Neprítomní:
a. člen veriteľského výboru: Mgr. Milan Brach, bytom Majoránová 57, 821 07 Bratislava

Program:
1. Otvorenie
2. Rozhodovanie o schválení návrhu čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku dňa 17.05.2017
3. Rôzne
4. Záver

K bodu 1. Otvorenie:
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko je prítomná
nadpolovičná väčšina členov veriteľského výboru, t.j. dvaja členovia z troch. Vzhľadom na prítomnosť predsedu
veriteľského výboru, zasadnutie riadi tento predseda.

K bodu 2. Rozhodovanie o schválení návrhu čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty zverejneného v
Obchodnom vestníku dňa 17.05.2017:
Prítomným bol predložený návrh čiastkového rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty z č. l. 240 - 242 správcovského
spisu, ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku dňa 17.05.2017 pod č. K010777 (ďalej len „návrh rozvrhu“).

Prítomný člen veriteľského výboru položil otázku správcovi, či by mu nemali byť nahradené aj trovy právneho
zastúpenia v súvislosti s podaním návrhu na konkurz. Správca s poukazom na § 100 ods. 2 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii uviedol, že tieto trovy sú vylúčené z uspokojenia z konkurznej podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 19.06.2017

Nakoľko žiadne ďalšie otázky neboli, pristúpilo sa k hlasovaniu.
Za schválenie návrhu rozvrhu:

Zdenko Palaj, počet hlasov 1
Daniela Palajová, počet hlasov 1

Proti schváleniu návrhu rozvrhu:

nikto

Na základe uvedeného predseda veriteľského výboru konštatoval, že pomerom hlasov 2:0 bolo prijaté uznesenie
veriteľského výboru, ktorým bol návrh rozvrhu schválený.

K bodu 3 Rôzne:
Nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie návrhy alebo záležitosti na prerokovanie.

K bodu 4 Záver:
Program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný.

Predseda veriteľského výboru zasadnutie ukončil.

V Bratislave, dňa 14.06.2017

Zápisnicu vyhotovil:

predseda veriteľského výboru Zdenko Palaj _______________________
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Deň vydania: 19.06.2017

K013747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Karlík "KAREX"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova ul. 8, 811 05 Bratislava 1
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11 829 958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava 1
Spisová značka správcovského spisu: 2K/76/2010 S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/76/2010
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Eva Vodová, sídlo kancelárie Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, zn. S180, správca úpadcu Patrik Karlík
„KAREX“, so sídlom Moyzesova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 11 829 958, v konkurze vedenom na Okresnom súde
Bratislava I pod sp. zn. 2K/76/2010, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer
zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Wilsonova
4, 811 07 Bratislava a to v pracovný deň v čase od 10,00 hod do 15,00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred
dohodnúť na telefónnom čísle +421905400989, alebo e-mailom na adrese: vodova@akvodova.sk.
Poučenie: V zmysle ust. §96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov veriteľský výbor, zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení pohľadávok proti všeobecnej
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 odôvodnená, inak sa na
ňu neprihliada.
JUDr. Eva Vodová, správca

K013748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyel Jozef, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2016 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

V súlade s § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. zverejňuje správca konkurznej
podstaty úpadcu Ing. Jozef Lengyel, bytom Tajovského č. 1, 811 04 Bratislava, nar. 14.07.1947 nasledujúce
doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu.
Súpis majetku - všeobecná podstata – pohľadávky z účtu v banke:
Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod
zápisu
súpisu
majetku

Dátum
do zápisu
súpisu
majetku

§ 67 odsek 1 14.

do Súpis majetku - Všeobecná
Pohľadávky z účtu v banke

podstata

- Zostatková
Číslo účtu Mena Banka
suma

Nájomné za užívanie poľnohospodárskej pôdy –
júna súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 – parc. č.

IBAN: SK27
8360 5207

mBank
pobočka
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§ 67 odsek 1 14.
písm. b) ZKR 2017

Konkurzy a reštrukturalizácie
júna súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 – parc. č.
405/1, reg. E, druh pozemku orná pôda, k.ú. 5.461,70 €
Blesovce, LV č. 526 za roky 2015 a 2016: 58,-EUR

Deň vydania: 19.06.2017
8360
0042
9856

5207
pobočka
EUR
0572
zahraničnej
banky

V Bratislave, dňa 14. júna 2017

JUDr. Martin Aksamit, správca

K013749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol Kosnáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drotárska cesta 100, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.2.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. č. 5 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2015S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súpisová zložka majetku č. 89

peňažná pohľadávka

celková suma : 70.371,11 Eur ( 2.120.000,-Sk ) so 6 % - ným úrokom od 4.1.2008 do zaplatenia s príslušenstvom
právny dôvod vzniku : pohľadávka zo zmenky vystavenej 4.7.2007
dlžníci :
1, názov : IB group a. s., sídlo : Československých tankistov 143, 841 06 Bratislava, IČO : 35 970 260
2, meno : Natália Obradovičová, bydlisko : Martinengova 4880/30, nar. 22.9.1971
3, meno : Ing. Ivo Křipský, bydlisko : Brnenská 300, Černá Hora, 679 21 Brno, Česká republika, nar. 31.1.1967
4, názov : IB Búdkova s.r.o. v likvidácii, sídlo : Československých tankistov 143, 841 06 Bratislava, IČO : 36 737 747
5, názov : IB solutions s.r.o., sídlo : Československých tankistov 143, 841 06 Bratislava, IČO : 35 978 899
ďaľšie právne skutočnosti : Pohľadávka zo zmenky a jej príslušenstvo bolo úpadcovi priznané podľa zmenkového
platobného rozkazu Okresného súdu Bratislava V, č. k. 3 Zm 230/2008-42 zo dňa 23.7.2008 v spojení s opravným
uznesením Okresného súdu Bratislava V č. k. 3 Zm 230/2008-67 zo dňa 15.8.2008 a rozsudkom Okresného súdu
Bratislava V č. k. 1 CbZm 59/09-160 zo dňa 20.4.2010, ktoré nadobudlo vykonateľnosť 10.6.2010. Na vymáhanie
pohľadávky vedie konanie súdny exekútor Mgr. Jozef Deák, Exekútorský úrad Banská Bystrica č. k. EX 435/2010.
Do dňa zápisu pohľadávky do súpisu majetku došlo k jej čiastočnému uspokojeniu pred vyhlásením konkurzu vo
výške 1.900,50 Eur.
deň zápisu : 14.6.2017
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Deň vydania: 19.06.2017

K013750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lengyel Jozef, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1, 811 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/26/2016 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/26/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu Ing. Jozef Lengyel, bytom Tajovského č. 1, 811 04 Bratislava, nar. 14.07.1947 správca
konkurznej podstaty týmto podľa § 96 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate ktoré boli alebo majú
byť uspokojené z konečného rozvrhu všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
zo speňaženia uvedeného majetku.
Poučenie podľa § 96 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov:
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. Do
zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Michalská č. 14, 811 01
Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod. Termín
je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo na tel.č. +421 2 59 20 22 90 alebo e-mailom na
aksamit@aksamit.sk.
V Bratislave, dňa 14. júna 2017
JUDr. Martin Aksamit, správca

K013751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janák Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 555 / 29, 811 06 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2016 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/36/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

13.Súpisová zložka majetku: Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke
Názov a sídlo banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Suma: 498,29,- €
Číslo účtu: SK7509000000005114194934
Mena: EUR Deň zapísania do súpisu majetku: 08.06.2017
Dôvod zapísania do súpisu majetku: Časť mzdy podliehajúca konkurznému konaniu za obdobie 04/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Bratislave dňa 14.06.2017, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K013752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janák Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 555 / 29, 811 06 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/36/2016 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/36/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava súpisovej zložky majetku, ktorá bola zverejnená v OV č. 112/2017 dňa 13.06.2017:
V označení súpisovej zložky majetku opravujem týmto dôvod zapísania do súpisu majetku:
"Dôvod zapísania do súpisu majetku: Časť mzdy podliehajúca konkurznému konaniu za obdobie 05/2017."
V Bratislave dňa 14.06.2017, Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K013753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brány SK s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 752 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/4/2016 S1206
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/4/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia veriteľského výboru
dlžníka Brány SK s.r.o. v reštrukturalizácii,
so sídlom Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo,
IČO: 44 752 041

podľa ustanovenia § 128, ods. 5) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej ZKR) č. 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení

Miesto konania: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Dátum konania: 09.06.2017
Začiatok konania: 10,00 hod.

Prítomní:
- členovia veriteľského výboru:

Sberbank Slovensko, a.s., Bratislava
design home s.r.o., Brno
BH SM, s.r.o., Bratislava

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Schválenie / zamietnutie predloženého reštrukturalizačného plánu
3. Záver

AD 1.
Otvorenie druhého zasadnutia veriteľského výboru vykonal a prítomných privítal predseda veriteľského
výboru,
Sberbank
Slovensko,
a.s.,
so
sídlom
v
Bratislave,
IČO: 17 321 123, pričom prítomných poučil o ich právach a povinnostiach podľa príslušných ustanovení Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

AD 2.
Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dlžník v zmysle ustanovení § 143 predložil dňa 26.05.2017
záverečný návrh reštrukturalizačného plánu – verzia 2 predsedovi a taktiež všetkým členom veriteľského výboru.
V zmysle § 144, ods. 1 veriteľský výbor rozhodne do 15 dní od predloženia reštrukturalizačného plánu o schválení
alebo zamietnutí plánu.

Predkladateľ plánu informoval prítomných členov veriteľského výboru o zmenách v reštrukturalizačnom
pláne s opravou znenia niektorých častí reštrukturalizačného plánu podľa pripomienok členov veriteľského výboru.

Následne vzhľadom na priebeh rokovania veriteľského výboru, vyzval predseda veriteľského výboru na hlasovanie
o schválení návrhu reštrukturalizačného plánu – verzia 2 veriteľským výborom v zmysle § 144 ods. 1. ZKR.

Hlasovanie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ZA:
Bratislava

Deň vydania: 19.06.2017

3 veritelia –

Sberbank Slovensko, a.s.,
design home s.r.o., Brno
BH SM, s.r.o., Bratislava

PROTI:

0 veriteľov

V nadväznosti na hlasovanie členov veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

UZNESENIE č. 04-VV-8R/4/2016

Veriteľský výbor predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje. Predseda veriteľského
výboru na základe schválenia veriteľským výborom žiada správcu, aby do 3 dní zvolal schvaľovaciu
schôdzu veriteľov v zmysle § 146 ZKR. Veriteľský výbor odporúča účastníkom plánu oprávnením
o schválení plánu hlasovať na schvaľovacej schôdzi, aby na schvaľovacej schôdzi hlasovali za prijatie
veriteľským výborom schváleného reštrukturalizačného plánu.

AD 3.
V rámci uvedeného bodu sa prítomní veritelia dohodli na termíne konania schvaľovacej schôdze
veriteľov, a žiadajú správcu, aby zvolal schvaľovaciu schôdzu na deň 06.07.2017 o 10,00 hod., s miestom
konania na Cukrovej ul. č. 14 v Bratislave podľa možnosti potrebných zúčastnených.
Tretie zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 10,30 hod. jeho predseda, veriteľ Sberbank Slovensko, a.s.,
so sídlom v Bratislave, IČO: 17 321 123, ktorý prítomným poďakoval za ich účasť, pričom správcovi uložil povinnosť
zverejnenia tejto zápisnice, ako aj prijatého uznesenia 04-VV-8R/4/2016 zákonným spôsobom v zmysle ustanovenia
§
128
ods (5) ZKR v Obchodnom vestníku.

V Bratislave, 09.06.2017

..................................................................
predseda veriteľského výboru
Sberbank Slovensko, a.s.
zastúpený: SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.
JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M., konateľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K013754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brány SK s.r.o
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gróbska 41, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 752 041
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Sečanský
Sídlo správcu:
Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/4/2016 S1206
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/4/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Martin Sečanský, správca Brány SK s. r. o., IČO 44 752 041, so sídlom Gróbska 41, Bernolákovo 900 27,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 58163/B, v zmysle ust.
§ 146 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov, týmto zvoláva schvaľovaciu schôdzu na deň 6. 7. 2017 o 1000 h so začatím prezencie o 930.
Schvaľovacia schôdza veriteľov sa uskutoční v zasadacej miestnosti administratívnej budovy
ACSS, spol. s r.o. na adrese Cukrová č. 14, 813 39 Bratislava s nasledovným programom: 1. Prezencia,
2. Rozprava, 3. Hlasovanie o prijatí plánu, 4. Rôzne, 5. Záver. Pri prezencii účastníci plánu - fyzické osoby predložia
doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby aktuálny výpis z obchodného registra a doklad totožnosti. Zástupcovia
účastníkov plánu predložia písomné plnomocenstvo s úradne osvedčenou pravosťou podpisu účastníka plánu a
doklad totožnosti. Zároveň oznamujem, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí dňa 9. 6. 2017 schválil
reštrukturalizačný plán dlžníka a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení o schvaľovaní plánu hlasovať za jeho
prijatie hlasovali. Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom plánu v kancelárii správcu na adrese Záhradnícka
č. 30, 821 08 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od 900h – 1200h a od 1300h do 1600. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na oboznámenie s obsahom plánu možno podávať písomne na vyššie uvedenú adresu kancelárie
správcu.

K013755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Orság
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 1, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/59/2016 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/59/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

4. peňažné prostriedky (zostatok stavebného sporenia): 2.392,03 €, súpisová hodnota: 2.392,03 €

K013756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámocká 22, 811 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 593 923
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Demčák
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/23/2015 S1581
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/23/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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3K/23/2015
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Stanislav Demčák, správca úpadcu: LOGOS Zlatník, spol. s r.o., sídlo: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO:
36 593 923, oznamuje, že mu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok: Veriteľ: SR - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava, prihlásená suma:
480- € (por. č. 1), 60- € (por. č. 2), 60- € (por. č. 3), 60- € (por. č. 4), 30- € (por. č. 5), 60- € (por. č. 6), ktoré boli
zapísané do zoznamu pohľadávok.

K013757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: X-MOTORS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 405 464
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/81/2012-S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/81/2012
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca na základe § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok v konaní 3K/81/2012 boli zapísané
pohľadávky:
·

Veriteľa Ing. Miroslav Turinič - STAV A - Z, Stolárska 15, 831 06 Bratislava, IČO: 11917113 s celkovou
prihlásenou sumou vo výške 193.503,67 EUR

JUDr. Marek Letkovský, správca

K013758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 340/91, 919 25 Šúrovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexander Floriš
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/45/2013 S142
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/45/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh upraveného a aktualizovaného konečného rozvrhu výťažku
Návrh konečného rozvrhu výťažku v konkurznom konaní úpadcu Anna Peková, Hlavná 340/91, 919 25 Šúrovce,
ktorý bol správcom po úprave v zmysle dopytu zástupcu veriteľov a aktualizácii ku dňu 31.5.2017 predložený na
schválenie zástupcovi veriteľov Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653:
·
výťažok zo speňaženia všeobecnej podstaty 8.653,28 €
·

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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na uspokojenie pohľadávok proti všeobecnej podstate pripadá suma 1.380,97 €
a rozdelí sa podľa nasledovného prehľadu:
Por.
č.

Veriteľ

Výška
pohľadávky

1.

JUDr. Alexander Floriš, správca konkurznej
796,66 €
podstaty

100,00%

0,00 €

796,66 €

2.

JUDr. Alexander Floriš, správca konkurznej
414,34 €
podstaty

100,00%

0,00 €

414,34 €

3.

JUDr. Alexander Floriš, správca konkurznej
46,05 €
podstaty

100,00%

31,25 €

14,80 €

4.

ČSOB, a.s., pobočka Trnava

103,00 €

100,00%

103,00 €

0,00 €

5.

Daňový úrad Trnava

3,92 €

100,00%

3,92 €

0,00 €

6.

Okresný súd Trnava

17,00 €

100,00%

0,00 €

17,00 €

1.380,97 €

100,00%

138,17 €

Spolu:

priznanej Podiel
uspokojenia

Uhradené
Konečný rozvrh
počas konkurzu

1.242,80 €

·
na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov pripadá suma 7.272,31 €
a rozdelí sa podľa nasledovného prehľadu:

Konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty úpadcu Anna Peková, Hlavná 340/91, 919 25 Šúrovce:
Por.
č.

Číslo
zväzku

Veriteľ

Zistená
suma

Podiel

Konečný
rozvrh
(suma
určená na uspokojenie)

1

4/S

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653

80,00 €

13,679%

10,95 €

2

4/S*

WM Consulting & Communication, s.r.o., Sad A. Kmeťa 24, 921 01
19.768,34 €
Piešťany, IČO: 34 127 798 (*pôv.: Slovenská sporiteľňa, a.s.)

13,679%

2.704,11 €

3

3/V

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90
16.229,53 €
Bratislava, IČO: 31 320 155

13,679%

2.220,04 €

4

2/P

POHOTOVOSŤ, s.r.o.,
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598

5.299,75 €

13,679%

724,95 €

5

5/C

Consumer Finance Holding, a.s.,
Hlavná námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130

4.533,93 €

13,679%

620,20 €

6

1/P

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890

1.550,19 €

13,679%

212,05 €

7

6/P

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25,
824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 (prihlásené po zákl. lehote)

5.702,27 €

13,679%

780,01 €

Spolu

53.164,01 €

13,679%

7.272,31 €

Zároveň správca v súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
určuje lehotu na schválenie návrhu upraveného a aktualizovaného konečného rozvrhu výťažku, a to 15 dní
odo dňa zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.

V Trnave dňa 13.6.2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Alexander Floriš
správca konkurznej podstaty

K013759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Ježo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlohovská cesta 79/52, 920 41 Leopoldov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25K/8/2017 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/8/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Marián Jelinek, správca úpadcu Ivan Ježo, nar. 19.04.1971, trvale bytom Hlohovská cesta č. 79/52, 920 41
Leopoldov oznamuje, že nasledovné pohľadávky doručené správcovi po základnej prihlasovacej lehote boli
zapísané do zoznamu pohľadávok:
Pohľadávka č. 132: veriteľ Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR – Colný úrad Trnava, Piešťanská 3,
Trnava prihlásená suma: 133,19,- Eur
Ing. Marián Jelinek, správca

K013760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Fogas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 23K/10/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/10/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zapísanie
pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ

IČO

Ulica

číslo Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

EOS KSI Slovensko, s.r.o.

35 724 803

Pajštúnska

5

851 02

1 503,39 EUR

Bratislava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SKP, k.s. správca úpadcu Tomáš Fogas

K013761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Fogas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 23K/10/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/10/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zapísanie
pohľadávky do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ

IČO

Ulica

číslo Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Wűstenrot poisťovňa, a.s.

31383408

Karadžičova

17

851 01

346,35 EUR

Bratislava

SKP, k.s. správca úpadcu Tomáš Fogas

K013762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Ďurkovič fy. asyx
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 77/14, 956 18 Bošany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 570 191
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 40K/62/2016 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/62/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marián Ďurkovič, nar.: 17.09.1970, bytom: Sládkovičova
77/14, 956 18 Bošany, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod obchodným menom Marián Ďurkovič fy. asyx, IČO:
33 570 191, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trenčín, č. k. 40K/62/2016, v zmysle § 28 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Slovenská
republika – Daňový úrad Trenčín, so sídlom: K dolnej stanici 22, 911 01 Trenčín. Právny dôvod vzniku pohľadávky:
Pohľadávka na dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie rok 2016, splatnosť 31.03.2017. Celková
prihlásená suma: 829,33 EUR, poradie: Iná pohľadávka, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Marek Piršel, správca

K013763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Svitok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 1761/60, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1962
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/28/2017 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/28/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Roderová, konkurzný správca dlžníka Ivan Svitok, nar. 10.06.1962, bytom Morovnianska cesta
1761/60, 972 51 Handlová, SR, sp.zn. 22OdK/28/2017 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
032/6513814, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: roderova@onlinespravca.sk.
V Trenčíne 14.06.2017
Ing. Katarína Roderová, správca

K013764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Svitok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 1761/60, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/28/2017 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/28/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Roderová, správca konkurzný správca dlžníka Ivan Svitok, nar. 10.06.1962, bytom Morovnianska
cesta 1761/60, 972 51 Handlová, SR, sp.zn. 22OdK/28/2017, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
"ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky,
číslo účtu je:
IBAN SK48 1111 0000 0067 6638 4017, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Postup pri skladaní kaucie ust. § 32 ods. 7 ZKR:
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; 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.
Ing. Katarína Roderová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Svitok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Morovnianska cesta 1761/60, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/28/2017 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/28/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the
State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening of
proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one of the
official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka: (ďalej tiež len „Dlžník“)
Ivan Svitok, nar. 10.06.1962, bytom Morovnianska cesta 1761/60, 972 51 Handlová, Slovenská republika, Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 22OdK/28/2017 zo dňa 06.06.2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Trenčín No. 22OdK/28/2017 dated on 6th of June 2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Ivan Svitok, nar. 10.06.1962, bytom Morovnianska cesta 1761/60, 972 51 Handlová, Slovenská republika.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 12.06.2017. Dňom
13.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 12th of June 2017. Bankruptcy was declared
on 13th of June 2017.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the
day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicial decision in the Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt
after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási, zabezpečený
veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva,
ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping
out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of
housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured
creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered,
the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the
security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor
in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership
to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the
bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with
reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured creditors are
accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: Ing. Katarína
Roderová, Piaristická 44, 911 01 Trenčín 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 truste whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days to the adress: Ing. Katarína Roderová, with residence
at Piaristická 44, 911 01 Trenčín.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can
not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their
claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin)
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak
je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such
creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent,
in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej osobe
ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Pre
každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-estrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be
divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti (§
29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

v

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 truste submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Ing. Katarína Roderová, správca

K013766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Vojsovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska Turná 652, 913 21 Trenčianska Turná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/30/2016-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/30/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

súp. zložka majetku č. 2
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: nemocenská dávka za obdobie október 2016
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 226,28 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby:
Sporný zápis

súp. zložka majetku č. 3
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: nemocenská dávka za obdobie november 2016
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 202,98 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby:
Sporný zápis

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súp. zložka majetku č. 4
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: nemocenská dávka za obdobie december 2016
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 226,28 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby:
Sporný zápis

súp. zložka majetku č. 5
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: nemocenská dávka za obdobie január 2017
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 466,78 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby:
Sporný zápis

súp. zložka majetku č. 6
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: nemocenská dávka za obdobie február 2017
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 373,68 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby:
Sporný zápis

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súp. zložka majetku č. 7
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: nemocenská dávka za obdobie marec 2017
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 466,78 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby:
Sporný zápis

súp. zložka majetku č. 8
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: nemocenská dávka za obdobie apríl 2017
Register:
Súpisová hodnota majetku (aj mena) 435,68 €
Majetok inej osoby ako úpadcu:
Tretia osoba:
Dôvod zapísania súpisovej zložky tretej osoby:
Sporný zápis
JUDr. Karol Porubčin, správca

K013767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Marušík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/22/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/22/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu : Peter Marušík, nar. 01.06.1958, trvale bytom 018 41
Dubnica nad Váhom, oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Hašku č. 18, Nové Mesto nad Váhom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Hašku č. 18, Nové Mesto nad Váhom
v pracovných dňoch pondelok – piatok vždy v čase od 8,00 do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, faxom na č. 032/7715063 alebo na č. tel.
032/771 5062.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K013768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Marušík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/22/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/22/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady/ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu : Peter Marušík, nar.
01.06.1958, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 22OdK/22/2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 111/2017 dňa
12.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii /ďalej len SKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje
pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80
Trenčín, Slovenská republika k sp. zn. 22OdK/22/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná
na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je
možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávku, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa
v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu
vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávku,
inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko, alebo sídlo alebo
organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území
Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať
len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo
a pobyt nie je známy z dokumentov. dlžníka.

JUDr. Vladimír, Fraňo, správca

Notification to foreign creditors
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of the
– Peter Marušík, born 01.06.1958, adress, 018 41 Dubnica nad Vahom, Slovak republic. I am obligatetto inform
you that with the resolution of the Dictrict Court in Trenčín, No 22OdK/22/2017 published in the Government Journal
No 111/2017 on 12.06.2017 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005
Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period
45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the adress JUDr. Vladimír
Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovak Republic and in one original to the
District court Trenčín (Okresný súd Trenčín) Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovak Republic, to the file No.
22OdK/22/2017. Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims
secured with securites have to lodge their claims with securite in a time perion of 45 days beginning with the
declaration on the bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights lapse. Creditors
whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a claim
against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the estate of the
Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filed in a specials registration form und fulfill
the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as claims in bankruptcy and
registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name,
surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legals cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal
cause of this security right. Each secured claim must belodged separately. Creditors whose claim depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info
principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the
claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy, trustee by calculation according to
the reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank
or National Bank of Slovak does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy truste with
professional diligence. Dokuments poving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to
the registration of claim. In casa a non – financial claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim
has to be added, otherwise these claims willnot be considered as claims in bankruptcy and registration will be
ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in
creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the
creditor does not have a seat or an adress of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an
address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished
only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivered to truste or District court can
not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from
the documents ot the Bankrupt.

JUDr. Vladimír Fraňo, bankruptcy trustee

K013769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mothiva, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bakalárska 38/4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 850 039
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 28K/37/2013S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
28K/37/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE o 2. kole verejného ponukového konania:
JUDr. Alojz Žitník, správca úpadcu Mothiva, s.r.o., so sídlom Bakalárska 38/4, 971 01 Prievidza, IČO 36 850 039,
konanie vedené na Okresnom súde Trenčín, č. k. 28K/37/2013, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu
zo dňa 24. marca 2017, oznamujem 2. kolo verejného ponukového konania podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) ZKR
na predaj majetku úpadcu, ktorého zapísanie do všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
172/2013 dňa 6. septembra 2013.
Jedná sa o nasledujúci majetok úpadcu:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA (13/)
Iná majetková hodnota: 13/
typ súpisovej položky majetku: iná majetková názov: obchodný podiel na obch. spol. Mothiva CZ, s.r.o. – 100% spoluvlastnícky
hodnota
obch. podiel
1/1

podiel:

súpisová hodnota majetku /aj mena/: 7.766,09,-€

Podrobnosti o speňažovanom majetku úpadcu možno získať v kancelárii správcu alebo na telefónnom
čísle: 042/ 426 17 44, 45, 0907 164 522.
Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·

podrobnosti o predávanom majetku uvedie správca v podmienkach predaja,
na vyžiadanie záujemca obdrží v čase a na mieste uvedenom v ozname o verejnom ponukovom konaní
podmienky ponukového konania, súpis majetku, a to za úhradu, ktorú určí správca v rozsahu za každý
jednotlivý výtlačok podmienok ponukového konania,
na vyžiadanie záujemcu je možné poskytnúť iné informácie o predmete predaja,
správca je povinný každému záujemcovi odovzdať vopred pripravenú písomnú dohodu o zmluvnej pokute,
obsahom ktorej bude povinnosť záujemcu uhradiť k rukám správcu zmluvnú pokutu vo výške 50%
z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu a to v prípade, ak bude
vyhodnotený ako úspešný a poruší povinnosť uhradiť celú kúpnu cenu včas podľa pokynov správcu,
zmluvnú pokutu je možné započítať s prijatou zálohou v zmysle týchto podmienok,
ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň a hodinu
určenú správcom na adresu správcu uverejnenú v inzeráte, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne
a včas doručené a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca
odmietne ako oneskorené,
ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz – sp. zn. 28K/37/2013
PONUKA - NEOTVÁRAŤ“, v prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, správca
nezodpovedá za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky nesplnil,
každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa všetky
jeho ponuky na tento predmet predaja odmietnu,
riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať a zobrať späť,
záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých
bodoch
cena obchodného podielu v druhom kole ponukového konania je na úrovni 70% súpisovej hodnoty
majetku, t.j. 5.436,26,-EUR
doklad o zaplatení zálohy - každý záujemca je povinný zložiť zálohu vo výške najmenej 50 % z ponúknutej
kúpnej ceny v prospech peňažného účtu úpadcu, č. ú.: SK97 7500 0000 0040 2315 7690, vedený v ČSOB
Banka Slovensko a.s., pobočka Považská Bystrica, a túto skutočnosť preukázať už v návrhu. Takto zložená
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Banka Slovensko a.s., pobočka Považská Bystrica, a túto skutočnosť preukázať už v návrhu. Takto zložená
záloha musí byť pripísaná na tento účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
Obsah ponuky:
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, u fyzických osôb
nepodnikateľov meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia),
záujemcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, záujemca musí mať zároveň vysporiadané
všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený,
z ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu, úpadca, resp. podnikateľ, v ktorom má úpadca, alebo
niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť,
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise majetku určeného
na predaj,
návrh kúpnej ceny, spôsob úhrady a preukázanie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi (čestné
prehlásenie)
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúci
postavenie záujemcu, nie staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky; v prípade fyzickej osoby
nepodnikateľa fotokópiu občianskeho preukazu,
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu na účet určený správcom vo výške 50% navrhnutej
kúpnej ceny (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci zaplatenie preddavku),
doklad preukazujúci finančné krytie na zaplatenie zostatku kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia, zmluva
o pôžičke, príp. iný osvedčujúci doklad),
oznámenie čísla účtu, respektíve spôsob vrátenia zaplateného preddavku na kúpnu cenu v prípade, ak
bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra,
riadne podpísanú dohodu o zmluvnej pokute záujemcom

Vyhodnotenie ponúk:
·
·
·

·
·

·
·

·

·

správca vyhodnotí ponuky v termíne, ktorý bude zverejnený v ozname o ponukovom konaní a vyhotoví
o tom úradný záznam,
každý veriteľ má právo byť prítomný pri otváraní obálok s predloženými ponukami,
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu; ak budú zhodné ponuky, záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk;
v takom prípade sa víťazom ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,
víťaz ponukového konania je povinný uhradiť kúpnu cenu najneskôr pri podpise zmluvy o prevode
obchodného podielu, uhradenie ponúkanej ceny na účet vedený pre účely konkurzného konania v plnom
rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu
pokiaľ záujemca, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, poruší povinnosť uhradiť celú kúpnu cenu včas podľa
pokynov správcu, má správca v zmysle písomnej dohody o zmluvnej pokute, právo na zmluvnú pokutu vo
výške 50% z ponúknutej kúpnej ceny, ktorá bude príjmom všeobecnej podstaty úpadcu, zmluvnú pokutu je
možné započítať s prijatou zálohou v zmysle týchto podmienok,
neúspešným záujemcom ponukového konania správca vráti zaplatené finančné prostriedky na kúpnu cenu
v lehote najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
v prípade, ak záujemca, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný v lehote, ktorá bude zverejnená o ozname
o ponukovom konaní, odmietne uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu, správca je povinný vrátiť
uhradené finančné prostriedky na kúpnu cenu tomuto záujemcovi najneskôr do 7 dní od oznámenia
o odmietnutí uzavrieť kúpnu zmluvu,
správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú
všetky náležitosti, a to z vlastného podnetu a so súhlasom zástupcu veriteľov, alebo na podnet zástupcu
veriteľov, správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej
obsah,
majetok, ktorý nebude možné speňažiť uvedeným spôsobom, môže správca po schválení veriteľským
výborom vylúčiť zo súpisu majetku.

Lehota na podanie ponuky je do 6. júla 2017 do 15.00 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia
lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Takéto ponuky budú
správcom odmietnuté ako oneskorené.
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Otváranie obálok sa uskutoční dňa 7. júla 2017 o 14,30 hod v kancelárii správcu.
Podrobné podmienky ponukového konania a zoznam majetku podliehajúci konkurzu, je možné získať a sú
k dispozícii u správcu konkurznej podstaty JUDr. Alojza Žitníka za úhradu nenávratného poplatku vo výške 5 EUR
za každý jednotlivý výtlačok, po predchádzajúcom kontaktovaní správcu záujemcom a dohode so správcom na t. č.
042/42617444,45.
JUDr. Alojz Žitník, správca

K013770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Gardian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodiná 124, 018 15 Bodiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/32/2017S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/32/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Lukáš Gardian, nar. 28.02.1990, trvale bytom Bodiná 124, 018 15 Bodiná,
občan SR pod sp. zn.: 22OdK/32/2017, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení
požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je
možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, v bežných
pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09.00 do 15.00 hod.. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom
mzitnikova.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K013771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Gardian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodiná 124, 018 15 Bodiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/32/2017S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/32/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Rady č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní týkajúceho sa
zahraničných veriteľov /čl. 40 a nasl./

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka Lukáš Gardian, nar.
28.02.1990, trvale bytom Bodiná 124, 018 15 Bodiná, občan SR oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením
Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 22OdK/32/2017 zo dňa 8. júna 2017 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.
113/2017 zo dňa 14. júna 2017, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu Dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Lukáš Gardian, born 28.02.1990, Bodiná 124, 018 15 Bodiná, Slovak Republic, my duty is to inform you, that District
Court in Trenčín, No. 22OdK/32/2017 on the 8 Juny 2017 and promulgated in the Commercial Bulletin No.
113/2017 dated 14. Juny 2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the
legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za
deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia
v Obchodnom vestníku. 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 Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166 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.

In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a), b) and c) of the CRC, including
claims already enforceable in the courts, as well as enforceable claims, including those enforced by execution or
execution. Applying in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.

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 (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR).

The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of the
bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).

Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.

Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it is
drawing up the payout schedule.

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

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

Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.

Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice of
the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).

A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of the
secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorý je
zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security
of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the
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of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the
property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).

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

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order, the
subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.

If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction
of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been canceled for the
debtor's dishonest intention.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed
fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the
right in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application,
shall entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The
position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§
29 sec. 9 and 10 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).

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

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

The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be determined by
the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with professional
care (§ 29 sec. 5 BRA).

Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).

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

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

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Považskej Bystrici, dňa 14.06.2017/ In Považská Bystrica, on 14.06.2017
JUDr. Miroslava Žitníková, správca/trustee

K013772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďuriš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurďové 29, 018 22 Pružina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2016 S1691
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Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Jozef Ďuriš, nar. 27.5.1961, bydlisko Ďurďové 29, 018 22 Pružina, v
súlade s § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
V súlade s § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov správca
upovedomuje dotknuté osoby, že majú právo v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do
zostaveného zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a podať námietku. Námietka poradia pohľadávky proti
všeobecnej podstate musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa
na ňu neprihliada.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K013773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Daniel Brezoňák v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. Vysočana 730/1G, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/37/2016 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/37/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martina Poláčková, správca úpadcu Ing. Daniel Brezoňák, nar. 17.10.1965, bydlisko I. Vysočana 730/1G, 971
01 Prievidza oznamuje doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa Spoločenstvo Alej Slobody 1880, Alej Slobody
1880, 026 01 Dolný Kubín v sume 2.157,32 € a v súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií zapísanie do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Martina Poláčková, správca

K013774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OBUV Partizánske, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 891, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 320 595
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/61/2016 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/61/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Súpis
všeobecnej
podstaty
Hnuteľné veci
Č. súp. zložky Popis súpisovej zložky majetku

Súpisová
Počet
hodnota za ks v
kusov

Súpisová hodnota

v EUR
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Č. súp. zložky Popis súpisovej zložky majetku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Hnuteľná vec - detská obuv fusbet
FM-513-17-11
Hnuteľná vec - detská obuv fusbet
FM-513-10-01
Hnuteľná vec - detská obuv fusbet
FN-513-10-11
Hnuteľná vec - detská obuv fusbet
FI-511-10-02
Hnuteľná vec - detská obuv fusbet
FN-513-17-02
Hnuteľná vec - detská obuv fusbet
FO-513-17-02
Hnuteľná vec - detská obuv fusbet
FJ-511-17-58
Hnuteľná vec - detská obuv fusbet
FH-511-21-06
Hnuteľná vec - detská obuv fusbet
FK-511-15-01
Hnuteľná vec - detská obuv fusbet
FN-513-10-03
Hnuteľná vec - detská obuv fusbet
FK-511-18-01
Hnuteľná vec - detská obuv fusbet
FL-513-18-11
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
QK-2103801
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
QK-2103701
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
QM-2123601
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
TAXI 84I5101B
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
NARA 84H6502B
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
sport SO-207-28-02
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
sport SO-207-26-02
Hnuteľná vec - pánska obuv leto
NM-112-14-06
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
NI-204-35-10
Hnuteľná vec - pánska obuv leto trek
NI-112-28-02
Hnuteľná vec - pánska obuv leto trek
NM-112-26-01
Hnuteľná vec - pánska obuv leto
NM-112-16-03
Hnuteľná vec - vychádzková obuv
pánska, art. GARE, NAVY
Hnuteľná vec - pánska obuv leto
NM-112-14-21
Hnuteľná vec - pánska obuv leto
NK-112-26-03
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-218-36-13
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
RK-2103006
Hnuteľná vec - pánska obuv leto
RM-1103604
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AK-212-34-17
Hnuteľná vec - detská obuv fusbet
FJ-511-14-58
Hnuteľná vec - detská obuv leto
RK-6123005
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
JM-2123601
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
JM-2103315
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
JK-2103708
Hnuteľná vec - dámska obuv leto

Konkurzy a reštrukturalizácie
hodnota za ks v
kusov
EUR

Súpisová hodnota

4,80

32

153,60

4,80

4

19,20

4,90

20

98,00

5,25

12

63,00

4,90

10

49,00

6,40

13

83,20

5,65

27

152,55

5,25

9

47,25

5,20

1

5,20

4,90

36

176,40

5,20

39

202,80

5,00

21

105,00

7,00

53

371,00

7,00

27

189,00

8,60

4

34,40

17,26

10

172,60

17,59

4

70,36

17,10

3

51,30

17,10

4

68,40

9,50

2

19,00

17,50

5

87,50

14,00

2

28,00

9,70

1

9,70

20,40

1

20,40

8,80

4

35,20

14,00

1

14,00

10,80

8

86,40

10,90

1

10,90

7,00

2

14,00

5,00

3

15,00

8,80

2

17,60

5,65

24

135,60

5,60

3

16,80

7,40

4

29,60

5,30

1

5,30

4,30

1

4,30

Deň vydania: 19.06.2017
v EUR
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Hnuteľná vec - dámska obuv leto
JK-2103612
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
JK-2103614
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
JK-2103510
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
JK-2103405
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-218-37-03
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
QK-210-36-01
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
JM-2103419
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
JM-2103605
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
QK-2103603
Hnuteľná vec - dámska obuv
letoJK-2103605
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
JO-2103405
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
JM-2103815
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
JM-2103607
Hnuteľná vec - dámska JM-2103615
Hnuteľná vec - detská obuv leto
JK-5103604
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
QK-2103703
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
DK-2103704
Hnuteľná vec - detská obuv leto
JM-510-35-10
Hnuteľná vec - detská obuv leto
JM-510-37-10
Hnuteľná vec - pánska obuv leto
JQ-1103617
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
JQ-2103332
Hnuteľná vec - pánska obuv leto
JM-1103003
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
QK-2103803
Hnuteľná vec - detská obuv leto
XK-510-37-05
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
QK-2103601
Hnuteľná vec - detská obuv leto
JK-6123501
Hnuteľná vec - pánska obuv leto
JQ-1103317
Hnuteľná vec - pánska obuv leto
JM-1103202
Hnuteľná vec - detská obuv leto
JK-5103507
Hnuteľná vec - obuv leto DUNAJ
726993949525016
Hnuteľná vec - obuv leto DUNAJ
726993949325016
Hnuteľná vec - pánska obuv leto
HH-611-17-06
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
NG-210-25-02
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-212-36-03
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-212-34-03
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AO-218-33-04
Hnuteľná vec - obuv celorok pepper
2-24309-26
Hnuteľná vec - dámska obuv
spoločenská P0003 Alica, velúr
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5,00

6

30,00

4,60

1

4,60

4,00

1

4,00

6,30

17

107,10

8,10

50

405,00

7,00

13

91,00

4,60

9

41,40

8,30

4

33,20

7,00

1

7,00

6,30

11

69,30

3,90

20

78,00

5,30

11

58,30

4,60

13

59,80

5,30

9

47,70

3,30

158

521,40

7,00

7

49,00

8,00

19

152,00

4,40

8

35,20

4,40

8

35,20

5,80

6

34,80

7,05

1

7,05

4,10

26

106,60

7,00

5

35,00

3,30

155

511,50

7,00

8

56,00

4,60

44

202,40

7,00

62

434,00

5,20

85

442,00

4,20

1

4,20

1,00

82

82,00

1,00

21

21,00

3,32

6

19,92

3,32

7

23,24

10,60

50

530,00

10,60

41

434,60

10,30

3

30,90

30,00

1

30,00

14,50

4

58,00
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101.
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107.
108.
109.
110.
111.

spoločenská P0003 Alica, velúr
fialová
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AO-214-33-02
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AO-218-34-04
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
AO-221-12-04
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AO-212-15-28
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
spoločenská AO-218-32-01
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-212-16-07
Hnuteľná vec - dámska obuv
spoločenská AP-218-25-06
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-218-36-14
Hnuteľná vec - dámska obuv
spoločenská AP-218-21-03
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
balerina AO-218-12-05
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-212-34-21
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AK-212-16-42
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-218-36-15
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-218-33-14
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
AO-225-12-07
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
AO-226-14-02
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
AO-225-19-06
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-212-14-15
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-218-37-01
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
NG-210-23-02
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
AM-201-27-10
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
AM-201-25-10
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PK-601-20-04
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
NI-601-20-01
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
balerina PO-601-20-04
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PO-601-20-02
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PM-601-20-03
Hnuteľná vec - detská obuv sport
PQ-501-20-06
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PO-601-20-01
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PK-501-25-02
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PO-518-33-01
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PM-618-33-01
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PK-625-33-12
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
PQ-218-37-08
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
balerina PO-518-37-01
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
balerina PK-518-33-01
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
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14,50

4

58,00

11,45

2

22,90

11,25

3

33,75

21,00

2

42,00

23,25

8

186,00

11,80

6

70,80

16,50

38

627,00

9,70

43

417,10

11,70

6

70,20

11,35

2

22,70

9,60

10

96,00

10,80

8

86,40

18,80

10

188,00

11,70

6

70,20

11,70

2

23,40

19,75

2

39,50

22,65

6

135,90

21,30

19

404,70

17,20

25

430,00

11,80

23

271,40

3,32

70

232,40

5,10

13

66,30

5,10

14

71,40

5,30

5

26,50

5,65

4

22,60

5,00

6

30,00

5,40

18

97,20

4,90

6

29,40

6,95

6

41,70

5,30

1

5,30

5,70

1

5,70

8,60

14

120,40

10,60

1

10,60

7,30

14

102,20

10,85

12

130,20

8,60

2

17,20

8,30

8

66,40

8,30

1

8,30
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

balerina PK-518-37-01
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PQ-518-35-05
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PQ-518-33-06
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PM-618-33-03
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PK-625-35-09
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PK-518-37-01
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
balerina PI-525-35-12
Hnuteľná vec - detská obuv sport
PQ-609-12-01
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PQ-625-32-06
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PO-609-12-02
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PQ-625-36-04
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PK-625-35-10
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PO-625-37-06
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PO-625-37-01
Hnuteľná vec - detská obuv sport
PQ-509-17-02
Hnuteľná vec - detská obuv sport
PQ-609-12-02
Hnuteľná vec - detská obuv
PO-625-32-01
Hnuteľná vec - detská obuv
PQ-501-23-09
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-633-35-10
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-634-17-03
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-631-36-99
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PL-636-34-05
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PJ-633-36-16
Hnuteľná vec - detská obuv zima
J35208
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
AO-225-19-07
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AO-211-33-06
Hnuteľná vec - dámska obuv
spoločenská AP-218-26-03
Hnuteľná vec - detská obuv dámska
balerina AO-218-19-05
Hnuteľná vec - detská obuv dámska
AP-218-26-06
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-212-39-10
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
sport SO-207-26-02
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AO-212-33-10
Hnuteľná vec - dámska obuv celorok
AO-201-25-02
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AO-212-16-04
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-211-36-17
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AG-210-18-02
Hnuteľná vec - dámska obuv sport
AQ-201-28-06
Hnuteľná vec - detská obuv dámska
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8,30

1

8,30

8,85

2

17,70

8,85

2

17,70

6,90

2

13,80

7,40

12

88,80

8,30

12

99,60

13,25

6

79,50

10,20

11

112,20

8,75

6

52,50

9,00

10

90,00

8,50

23

195,50

7,40

3

22,20

8,40

6

50,40

7,60

12

91,20

11,10

6

66,60

10,20

5

51,00

7,60

11

83,60

9,35

4

37,40

12,60

1

12,60

11,40

6

68,40

13,00

5

65,00

12,00

1

12,00

11,15

6

66,90

9,30

1

9,30

19,75

1

19,75

10,10

17

171,70

11,35

1

11,35

9,60

1

9,60

9,70

1

9,70

11,40

1

11,40

17,10

1

17,10

11,10

1

11,10

7,10

2

14,20

20,60

1

20,60

11,00

2

22,00

8,30

1

8,30

1

0,00

2

10,30

5,15
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148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
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178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

Hnuteľná vec - detská obuv dámska
sport AQ-201-25-03
Hnuteľná vec - zimná obuv
vychádzková dámska AP-233-36-21
Hnuteľná vec - zimná obuv
chlapčenská NH-536-16-09
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PM-509-15-01
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PM-518-33-03
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PO-612-35-10
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PG-512-39-15
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PO-512-35-03
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PO-612-35-06
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PM-501-27-02
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PM-501-25-02
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
balerina PO-501-20-04
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
SM-501-26-01
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
SM-501-25-01
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PG-612-39-15
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PG-612-33-10
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
run PK-607-36-01
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PG-512-33-10
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-631-22-14
Hnuteľná vec - detská obuv
zimaPN-631-27-14
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-533-35-09
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-631-20-08
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-533-22-02
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-533-27-02
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-533-36-18
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-533-35-04
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-533-34-17
Hnuteľná vec - dettská obuv zima
vychádzková PP-533-35-12
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-533-34-20
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-533-32-06
Hnuteľná vec - obuv detská zima
PN-533-34-23
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-533-36-02
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PL-533-36-01
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PI-525-31-12
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AO-218-27-09
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AO-218-33-06
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AO-218-37-05
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
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5,15

2

10,30

22,20

1

22,20

10,95

20

219,00

11,30

10

113,00

7,50

15

112,50

8,40

6

50,40

8,63

42

362,46

11,30

18

203,40

7,40

15

111,00

4,70

90

423,00

4,70

11

51,70

5,20

29

150,80

5,00

6

30,00

5,00

13

65,00

7,63

21

160,23

7,63

26

198,38

7,70

53

408,10

8,63

13

112,19

11,25

9

101,25

11,25

3

33,75

15,10

6

90,60

14,10

1

14,10

13,85

1

13,85

12,70

11

139,70

15,80

45

711,00

12,75

8

102,00

12,20

8

97,60

17,60

2

35,20

11,90

8

95,20

12,60

2

25,20

10,70

32

342,40

15,80

4

63,20

17,00

12

204,00

12,10

105

1270,50

13,60

12

163,20

10,10

1

10,10

2,00

9,65

19,30

42,60

20

852,00
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185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
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216.
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218.
219.
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Hnuteľná vec - dámska obuv leto
spoločenská AO-218-16-15
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
spoločenská AO-218-16-14
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
spoločenská AO-218-16-16
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
spoločenská AO-218-16-17
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
spoločenská AK-218-27-02
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PI-512-32-24
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PQ-512-33-07
Hnuteľná vec - detská obuv sport
PQ-609-17-02
Hnuteľná vec -dámska obuv zimna
vychádzková AP-233-36-21
Hnuteľná vec -dámska obuv zimna
TAXI 98I8407A
Hnuteľná vec - detská obuv zimná
PN-509-32-03
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
skate PG-604-33-01
Hnuteľná vec - obuv zima
chlapčenská PH-534-34-02
Hnuteľná vec - obuv fusbet dámsky
FH-211-14-01
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PG-512-28-02
Hnuteľná vec - obuv zima
vychádzaková detská PP-536-36-02
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PO-612-13-02
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PO-612-35-02
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PK-625-35-02
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PM-612-37-28
Hnuteľná vec - detská obuv leto trek
PM-512-21-02
Hnuteľná vec - detská obuv leto trek
PM-512-25-01
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PM-512-37-27
Hnuteľná vec - detská obuv zima
PN-636-36-03
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-212-35-18
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PK-625-35-17
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PM-618-23-02
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PL-622-33-01
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PK-512-35-05
Hnuteľná vec - detská obuv leto
PG-625-35-27
Hnuteľná vec - detská obuv celorok
PM-618-35-04
Hnuteľná vec - dámska obuv
spoločenská AP-218-26-05
Hnuteľná vec - dámska obuv
spoločenská leto AK-218-26-02
Hnuteľná vec - dámska obuv
spoločenská leto AK-218-27-02
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-210-15-01
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-212-32-17
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
AM-212-35-17
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
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42,60

20

852,00

33,20

5

166,00

26,70

4

106,80

31,20

1

31,20

16,00

38

608,00

12,25

43

526,75

10,05

1

10,05

10,20

1

10,20

22,20

1

22,20

26,56

1

26,56

10,80

1

10,80

9,29

2

18,58

13,28

2

26,56

6,84

1

6,84

9,96

5

49,80

11,90

1

11,90

8,60

1

8,60

7,10

1

7,10

7,90

4

31,60

7,90

2

15,80

9,00

20

180,00

9,00

11

99,00

8,40

4

33,60

12,10

1

12,10

11,40

3

34,20

8,50

1

8,50

7,10

11

78,10

7,70

1

7,70

7,30

2

14,60

7,30

1

7,30

6,60

2

13,20

13,15

6

78,90

16,00

11

176,00

16,00

14

224,00

10,60

4

42,40

11,30

4

45,20

11,30

10

113,00

15,20

11

167,20
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233.

Hnuteľná vec - dámska obuv leto
15,20
AM-211-11-04
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
11,60
AK-211-39-09
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
14,60
AK-218-31-19
Hnuteľná vec - dámska obuv leto
11,40
AM-212-36-19
Hnuteľná vec - čistiaca pena 150 ml
2,63
GEMINI 257 821 CLEANING FOAM
Hnuteľná vec - lesk na obuv NAVAHO
1,50
NU-980-00-00
Hnuteľná vec - kabelka dámska 724
13,50
223 AL-991-32-08
Hnuteľná vec - kocky na zľavy
1,00
Hnuteľná vec - predlžovačka
7,00
štvorzásuvková
Hnuteľná vec - obuv damska vlnená
8,36
so šnúrkami
Hnuteľná vec - obuv damska vlnená
8,30
so zipsom
Hnuteľná vec - stielky ZELMA
0,45

560

252,00

234.

Hnuteľná vec - gélová polstielka

1,30

1

1,30

235.

0,48

6

2,88

0,80

2

1,60

0,50

3

1,50

1,00

1

1,00

1,00

1

1,00

20,00

4

80,00

19,00

2

38,00

20,00

19

380,00

19,00

4

76,00

12,00

18

216,00

20,00

4

80,00

20,00

21

420,00

20,00

11

220,00

20,00

5

100,00

20,00

4

80,00

17,00

2

34,00

20,00

3

60,00

17,00

3

51,00

5,00

4

20,00

254.

Hnuteľná vec - polstielky koža
Hnuteľná vec - pätičky ANTI-SLIP
ZELMA
Hnuteľná vec - sieťovaný hliníkový
košík
Hnuteľná vec - biely kôš na prádlo
Hnuteľná vec - koberec 1,2 m x 1,2 m
(detský vzor)
Hnuteľná vec - žlomodrý regál so
zrdkladlom jednoposchodový
Hnuteľná vec - žlomodrý regál bez
zrkladla jednoposchodový
Hnuteľná vec - široký biely regál so
zrkadlom jendoposchodový
Hnuteľná vec - široký biely regál bez
zrkadla jendoposchodový
Hnuteľná vec - biely regál úzky
Hnuteľná vec - biely trojšuplíkový a
trojposchodvý regál
Hnuteľná vec - biely regal vysoký
štvorposchodový
Hnuteľná vec - biely regál vysoký
päťposchodový
Hnuteľná vec - vysoký regál zo
zabudovaou hliníkovou konštrukciou
Hnuteľná vec- sivý štvrošuplíkový
pult na vrchu presklený
Hnuteľná vec - sivý štvrošuplíkový
pult na vrchu presklený (chýba sklo)
Hnuteľná vec - sivý jendošuplíkový
pult
Hnuteľná vec - sivý jednoposchodový
pult
Hnuteľná vec - modré detské
plastové stoličky
Hnuteľná vec - koženkový gauč

15,00

4

60,00

255.

Hnuteľná vec - detský stolček biely

6,00

7

42,00

256.

Hnuteľná vec - detský stoček hnedý
Hnuteľná vec - sedátko kockovitá
konštrukcia
Hnuteľná vec - modrý taburet v tvare
kocky
Hnuteľná vec - čierny taburet v tvare
kocky
Hnuteľná vec - zrkadlo na bielej
doske
Hnuteľná vec - ventilátor stojanový

6,00

1

6,00

4,00

2

8,00

5,00

2

10,00

5,00

11

55,00

1,50

3

4,50

25,00

2

50,00

4

20,00

2

4,00

222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.

236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.

257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.

Hnuteľná vec - jednostupňové schody 5,00
Hnuteľná vec - železná kasa na
2,00

11

167,20

3

34,80

4

58,40

2

22,80

6

15,78

110

165,00

1

13,50

2

2,00

1

7,00

11

91,96

27

224,10
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263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.

Hnuteľná vec - železná kasa na
zámok (pokazená)
Hnuteľná vec - starý drevený
jedálenský stôl
Hnuteľná vec - drevená stolička

Konkurzy a reštrukturalizácie
2,00

2

4,00

4,00

1

4,00

2,00

4

8,00

Hnuteľná vec - ventilátor nízky
20,00
Hnuteľná vec - stočlička s naklonenou
5,00
rovinou na nohu
Hnuteľná vec - biela chladnička
35,00
ELEKTROLUX vysoká
Hnuteľná vec - biela chladnička
35,00
CALEX vysoká
Hnuteľná vec - biela chadnička
20,00
CALEX nízka
Hnuteľná vec - stará štvorcová polica 2,00
Hnuteľná vec - mini stolček železnej
2,00
konštrucie navrchu biela doska
Hnuteľná vec - rýchlovarná konvica 5,00
Hnuteľná vec - drevená trojšuplíková
7,00
skrinka
hnuteľná vec - železná skriňa dvoj
20,00
stĺpcová
hnuteľná vec - varič dvojplatnička
16,60
špirálová
hnuteľná vec - drevom orámované
4,00
zrkadlo
hnuteľná vec - starý kancelársky stôl 15,00
hnuteľná vec - stará kancelárska
2,00
stolička hnedá
hnuteľná vec - reklamný stojan BIG
1,00
FISH
hnuteľná vec - kockové skrinky bez
1,00
dverý
hnuteľná vec - stará skriňa 1,60 m
8,00
vysoká dvojkrídlová
hnuteľná vec - lekárčnička drevená na
2,00
klúčik (nekompletná)
hnuteľná vec - žltomodrý
17,00
štvorposchodý regál
hnuteľná vec - biely päťposchodový
20,00
regál
hnuteľná vec - biely trojposchodový
15,00
regál
hnuteľná vec - železná vozík kára
50,00
hnuteľná vec - stará kancelárska
2,00
stolička zelená
hnuteľná vec - práškový hasiaci
20,00
prístroj práškový 6 kg
hnuteľná vec - biele pultové presklené
štvrošuplíkové pulty (chýbajú sklá a 5,00
šuplíky)
hnuteľná vec - železný
päťposchodový regál (dva regále
5,00
vykrivené)
hnuteľná vec - železný
15,00
päťposchodový regál
hnuteľná vec - 4m hliníkové schody 40,00
hnuteľná vec - železná kopyto 20,00
rozťahovač obuvy so 6 násadami
hnuteľná vec - biele šuplíky
1,00

1

20,00

2

10,00

1

35,00

1

35,00

1

20,00

2

4,00

2

4,00

1

5,00

1

7,00

2

40,00

1

16,60

1

4,00

2

30,00

1

2,00

1

1,00

3

3,00

2

16,00

2

4,00

1

17,00

1

20,00

1

15,00

1

50,00

1

2,00

5

100,00

3

15,00

2

10,00

11

165,00

1

40,00

2

40,00

10

10,00

hnuteľná vec - vešiak
8,00
hnuteľná vec - bielo modrý regál
20,00
štvorposchodový
hnuteľná vec - stará stolička
3,00
hnuteľná vec - železná konštrukcia
5,00
rebrovitá
hnuteľná vec - malý železný vozík so
3,00
sieťovinou
hnuteľná vec - vysoká sedemšuplková
7,00
skriňa na zámok
hnuteľná vec - čierne nízke skrinky
10,00
trojšuplíkové na količkach
hnuteľná vec - plastový hnedo biely

2

16,00

3

60,00

1

3,00

1

5,00

1

3,00

1

7,00

3

30,00
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329.

hnuteľná vec - plastový hnedo biely
2,00
kôš
hnuteľná vec - dosiek bielych z
0,50
rozobratých regálov
hnuteľná vec - biele šuplíky so zlatými
1,00
rúčkami
hnuteľná vec - staré drevené kreslo s
2,00
poduškou
hnuteľná vec - stará skriňa 1,8m
7,00
vysoká dvojkrídlová
hnuteľná vec - modrý široký kvádrový
6,00
taburet
hnuteľná vec - ivý trojšuplíkový pult
15,00
(chýba sklo)
hnuteľná vec - modrá stolička
6,00
zasadačková
hnuteľná vec - biele šuplíky
1,00
hnuteľná vec - čiastočne rozbraných
1,00
regálov
hnuteľná vec - tabula skla (rôzne
1,00
velkosti)
hnuteľná vec - hliníkových úchytov do
0,30
sieťovaného regálu
hnuteľná vec - rebríkové stupátko 1,5
15,00
m
hnuteľná vec - rebríkové stupátko 2 m 17,50
hnuteľná vec - hliníkové rebríkové
20,00
stúpatko
hnuteľná vec - drevený rebrík dvoják
30,00
1,80 m
hnuteľná vec - drevený rebrík dvoják
40,00
3m
hnuteľná vec - 1,5m umelý vianočný
2,00
stromček s ozdobami
hnuteľná vec - písací stroj
5,00
hnuteľná vec - vianočné ozdoby 1,00
krabica
hnuteľná vec - hliníkové koše (kváder) 0,30
hnuteľná vec - plastová noha telovej
2,00
farby
hnuteľná vec - platová noha presvitná 2,00
hnuteľná vec - vešiakový reklama
3,00
(Panema GISELE BUDCHEN)
hnuteľná vec - 0,5 m vianočný
1,00
stromček
hnuteľná vec - reklamný baner
3,00
RIDERER hliníkový
hnuteľná vec - PC intel pentium 4
14,00

5

70,00

330.

hnuteľná vec - PC pentium dual core 20,00

2

40,00

331.

hnuteľná vec - PC celeron

12,00

1

12,00

332.

hnuteľná vec - PC pentium 3

10,00

1

10,00

333.

5,00

1

5,00

3,00

1

3,00

335.

hnuteľná vec - PC intel pentium
hnuteľná vec - monitor ACER rok
1994
hnuteľná vec - monitor ASUS 2008

6,00

1

6,00

336.

hnuteľná vec - monitor ACER 2007

6,00

1

6,00

337.

hnuteľná vec - monitor ASUS 2007
hnuteľná vec - mikrovlnná rúra
SENCOR SMW 2717
hnuteľná vec - tlačiareň EPSON LX
300+
hnuteľná vec - tlačiareň KONICA
MINOLTA PAGEPRO 1350W
hnuteľná vec - tlačiareň SAMSUNG ML 2571N
hnuteľná vec - tlačiareň BROTHER
HL-L2300D
hnuteľná vec - multifunkčná tlačiareň
HD LASERJET 1536 dnf MFP
hnuteľná vec - staré zariadenie na
bločky
hnuteľná vec - BIXOLON recept

6,00

1

6,00

10,00

1

10,00

4,00

1

4,00

25,00

3

75,00

25,00

1

25,00

25,00

2

50,00

50,00

1

50,00

5,00

1

5,00

303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.

334.

338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.

1

2,00

110

55,00

10

10,00

1

2,00

1

7,00

5

30,00

1

15,00

8

48,00

21

21,00

30

30,00

12

12,00

117

35,10

8

120,00

7

122,50

1

20,00

2

60,00

1

40,00

1

2,00

2

10,00

2

2,00

17

5,10

2

4,00

2

4,00

2

6,00

2

2,00

1

3,00
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348.

hnuteľná vec - BIXOLON recept
50,00
printer
hnuteľná vec - displej k BIXOLONU 20,00
hnuteľná vec - záložný zdroj EATON 20,00
NOVA AVR 500
hnuteľná vec - klávesnica
5,00

5

25,00

349.

hnuteľná vec - myš

4,00

6

24,00

350.

hnuteľná vec - etiketovacie kliešte

13,28

43

571,04

351.

hnuteľná vec - fén PHILIPS

6,00

1

6,00

352.

hnuteľná vec - fén BRAUN

6,00

1

6,00

353.

hnuteľná vec - odvíjač pásky

6,00

17

102,00

354.

hnuteľná vec - dierkovačka

2,00

3

6,00

355.

hnuteľná vec - zošívačka
hnuteľná vec - zošívačka na dlhom
ramene
hnuteľná vec - meradlo na nohy žlté

2,00

2

4,00

2,00

1

2,00

2,00

8

16,00

2,00

4

8,00

10,00

30

300,00

8,00

1

8,00

361.

hnuteľná vec - modrý obúvak
hnuteľná vec - telefón SAGEM s
podstavcom vrátane nabíjačky
hnuteľná vec - AKU-uťahovačka
DIYTECH 18W
hnuteľná vec - router ZYXEL

10,00

1

10,00

362.

hnuteľná vec - matičná doska

5,00

1

5,00

363.

hnuteľná vec - cartridge (použitý)
hnuteľná vec - GIGASET A510IP
telefón s podstavcom
hnuteľná vec - kabeláž krabica

3,00

2

6,00

30,00

11

330,00

2,00

1

2,00

20,00

1

20,00

30,00

1

30,00

368.

hnuteľná vec - SAGEM - D30T
hnuteľná vec - ALLIET TELESIS
(rozvodňa LAN RJ45)
hnuteľná vec - šnúrky biele 90 cm

0,23

411

94,53

369.

hnuteľná vec - šnúrky čierne 120 cm 0,26

68

17,68

370.

hnuteľná vec - šnúrky hnedé 90 cm

0,23

685

157,55

371.

hnuteľná vec - šnúrky hnedé 100 cm 0,23

229

52,67

372.

hnuteľná vec - šnúrky čierne 75 cm

0,18

536

96,48

373.

hnuteľná vec - šnúrky biele 75 cm

0,18

437

78,66

374.

hnuteľná vec - šnúrky biele 120 cm

0,26

333

86,58

375.

hnuteľná vec - šnúrky modré 120 cm 0,26

5

1,30

376.

hnuteľná vec - šnúrky čierne 150 cm 0,29

13

3,77

377.

hnuteľná vec - šnúrky čierne 90 cm

229

52,67

378.

hnuteľná vec - šnúrky fialová 150 cm 0,29

2

0,58

379.

hnuteľná vec - šnúrky biele 150 cm

0,29

82

23,78

380.

hnuteľná vec - šnúrky biele 180 cm

0,30

40

12,00

381.

hnuteľná vec - šnúrky biele 100 cm

0,23

345

79,35

382.

hnuteľná vec - šnúrky modré 120 cm 0,26

18

4,68

383.

hnuteľná vec - šnúrky žlté 120 cm

0,26

2

0,52

384.

hnuteľná vec - šnúrky červené 90 cm 0,23

2

0,46

385.

hnuteľná vec - šnúrky čierne 60 cm

20

2,40

386.

6

1,74

24

6,96

388.

hnuteľná vec - šnúrky červené 150 cm0,29
hnuteľná vec - šnúrky farebné 150
0,29
cm
hnuteľná vec - šnúrky rúžové 150 cm 0,29

28

8,12

389.

hnuteľná vec - šnúrky farebné 120 cm 0,26

22

5,72

390.

hnuteľná vec - šnúrky zelené 120 cm 0,26

15

3,90

391.

hnuteľná vec - šnúrky červené 120 cm0,26

5

1,30

392.

hnuteľná vec - šnúrky žlté 150 cm

0,29

6

1,74

393.

hnuteľná vec - šnúrky fialové 150 cm 0,29

8

2,32

394.

hnuteľná vec - šnúrky modré 150 cm 0,29

5

1,45

395.

hnuteľná vec - šnúrky zelené 150 cm 0,29

8

2,32

396.

hnuteľná vec - šnúrky farebné 90 cm 0,23

26

5,98

397.

hnuteľná vec - šnúrky biele 180 cm

0,12

7

0,84

398.

hnuteľná vec - šnúrky hnedé 75 cm

0,18

206

37,08

399.

hnuteľná vec - šnúrky čierne 100 cm 0,23

37

8,51

345.
346.
347.

356.
357.
358.
359.
360.

364.
365.
366.
367.

387.

0,23

0,12

16

800,00

2

40,00

2

40,00
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400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
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Deň vydania: 19.06.2017

hnuteľná vec - šnúrky červené 100 cm0,23
hnuteľná vec - šnúrky bledo hnedé
0,18
75cm
hnuteľná vec - šnúrky hnedé 60 cm 0,12

6

1,38

35

6,30

200

24,00

hnuteľná vec - šnúrky modré 120 cm
hnuteľná vec - športová obuv - 729
295-06-60
hnuteľná vec - športová obuv - 729
327-03
hnuteľná vec - športová obuv -729
327-03-60
hnuteľná vec - športová obuv -729
321-20
hnuteľná vec - športová obuv -729
322-21
hnuteľná vec - športová obuv -729
323-05
hnuteľná vec - športová obuv -729
327-03
hnuteľná vec - športová obuv -729
333-16
hnuteľná vec - športová obuv -729
323 -22
hnuteľná vec - športová obuv -729
322-06-60
hnuteľná vec - športová obuv -729
333-16-60
hnuteľná vec - športová obuv -729
325-23
hnuteľná vec - športová obuv -729
322-21
hnuteľná vec - športová obuv -729
322-06
hnuteľná vec - športová obuv -729
326-04
hnuteľná vec - športová obuv -729
321-20
hnuteľná vec - športová obuv -729
337-14
hnuteľná vec - športová obuv -729
527
hnuteľná vec - športová obuv -729
327-03-60
hnuteľná vec - športová obuv -729
327-03
hnuteľná vec - športová obuv -729
327-07-60
hnuteľná vec - športová obuv -729
326-04-60
hnuteľná vec - športová obuv -729
323-05
hnuteľná vec - športová obuv -729
326-04

0,26

22

5,72

3,00

24

72,00

3,20

14

44,80

2,80

15

42,00

3,00

10

30,00

3,00

68

204,00

2,00

2

4,00

2,00

2

4,00

3,00

1

3,00

3,20

1

3,20

2,00

2

4,00

2,50

3

7,50

3,40

5

17,00

2,80

2

5,60

3,00

2

6,00

3,00

8

24,00

3,20

12

38,40

2,80

25

70,00

10,00

7

70,00

3,00

2

6,00

3,20

1

3,20

2,50

2

5,00

3,00

4

12,00

2,50

3

7,50

3,00

9

27,00

Celková suma
pohľadávky

Súpisová
hodnota

Právny dôvod

2 212,68 €

2 212,68 €

Prenájom majetku za 4. Q 2015 na zákl.
15210034
"Zmluva o nájme hnuteľných vecí" z 8.1.2015

6 000,00 €

Vybavovanie spotrebiteľských reklamácií, na
6 000,00 € zákl. "Zmluva o obch. spolupráci č. 012009" a 15210035
Dodatok č.1" z 2.1.2010

514,00 €

514,00 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012699
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

13,10 €

13,10 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1706000004
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

31,90 €

31,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012894
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

Peňažné
pohľadávky
Č. súp. zložky Popis súpisovej zložky majetku

428.
429.
430.
431.
432.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 460
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 461
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 462
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 463
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 464

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

87

číslo faktúry

Obchodný vestník 116/2017

433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.

Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 465
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 466
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 467
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 468
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 469
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 470
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 471
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 472
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 473
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 474
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 475
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 476
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 477
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 478
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 479
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 480
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 481
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 482
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 483
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 484
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 485
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 486
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 487
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 488
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 489

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.06.2017

39,10 €

39,10 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012895
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

50,90 €

50,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012896
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

29,40 €

29,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012897
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

14,10 €

14,10 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1707000013
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

43,50 €

43,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1707000014
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

11,80 €

11,80 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1711000006
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

3,80 €

3,80 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1719000007
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

10,50 €

10,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1714000008
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

13,50 €

13,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1715000008
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

2 357,20 €

2 357,20 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012346
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

173,70 €

173,70 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012390
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1 216,60 €

1 216,60 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012391
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1 238,50 €

1 238,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012392
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

5,00 €

5,00 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1704000009
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

12,10 €

12,10 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1704000008
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

11,20 €

11,20 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1705000010
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

11,70 €

11,70 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1707000012
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

4,40 €

4,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1717000007
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

200,90 €

200,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012700
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

191,40 €

191,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012701
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

142,50 €

142,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012702
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

91,90 €

91,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012703
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

41,50 €

41,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012704
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

23,60 €

23,60 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012705
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

527,40 €

527,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012706
z 13.8.2013, čl. VII, bod 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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Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 490
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 491
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 492
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 493
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 494
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 495
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 496
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 497
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 498
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 499
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 500
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 501
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 502
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 503
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 504
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 505
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 506
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 507
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 508
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 509
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 510
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 511
Peňažná pohľadávka dlžníka TERM,
s.r.o., Hájecká 12, 618 00 Brno, ČR,
IČO: 41 539 512
Peňažná pohľadávka dlžníka Ing.
Cíbik Peter, Matúšova 8, Trenčín,
DIČ: 1032708798
Peňažná pohľadávka dlžníka
PR-Invest, s.r.o., J.Kalinčiaka 22, 010
01 Žilina, IČO: 36 417 483
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Deň vydania: 19.06.2017

88,40 €

88,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012707
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

56,70 €

56,70 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012708
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

57,30 €

57,30 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012709
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

19,40 €

19,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1705000011
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

9,10 €

9,10 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1706000005
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

10,90 €

10,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1717000008
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

33,50 €

33,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1714000007
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

17,30 €

17,30 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1099012788
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

11,90 €

11,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1704000015
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

8,40 €

8,40 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1705000019
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

15,90 €

15,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1707000021
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

9,00 €

9,00 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1719000010
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

11,80 €

11,80 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1711000009
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

10,60 €

10,60 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1711000010
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

11,20 €

11,20 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1717000014
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

22,60 €

22,60 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1705000021
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

24,60 €

24,60 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1717000013
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

3,30 €

3,30 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1705000020
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

11,00 €

11,00 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1707000022
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

11,50 €

11,50 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1705000022
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

11,90 €

11,90 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1705000023
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

13,30 €

13,30 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1707000024
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

14,30 €

14,30 €

Dobropis na základe "Zmluva komisionárska"
1707000023
z 13.8.2013, čl. VII, bod 1

1 000,00 €
648,00 €

zábezpeka nájom Matúšova 8,
1 000,00 € Trenčín, na základe Nájomná Zmluva
z 16.12.2014, čl. 5 bod 6
zábezpeka nájom sídlo spol. Nádražná 891,
648,00 € Partizánske na základe "Zmluva o nájme
nebyt. Priestorov" z 27.11.2013, čl. IV

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaromír Danko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pred poľom 376/19, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/27/2017 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/27/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM
Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.5.2000 oznamujem, že na majetok
úpadcu, Jaromír Danko, nar. 16.02.1973, trvale bytom Pred poľom 376/19, 911 01 Trenčín, bol Uznesením
Okresného súdu Trenčín sp. zn. 22OdK/27/2017 zo dňa 06.06.2017 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola
stanovená JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 111/2017 dňa 12.06.2017, právoplatnosť nadobudlo
dňa 13.06.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th May 2000,
as the trustee of bankrupt Jaromír Danko, born 16.02.1973, Pred poľom 376/19, 911 01 Trenčín (onwards only
„bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court in Trenčín No. 22OdK/27/2017 dated 06th June 2017.
This resolution of the District Court Trenčín was published in the Commercial bulletin No. 111/2017 from 12th June
2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Otília Prachařová, Centrum I.
57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Trenčín became valid on 13th June 2017. This day was declared bankruptcy.
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)
písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is entitled to
register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed
higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10
BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the electronic
mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of the
bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice of
the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí,
o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§1671 ods. 1
ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of the
secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
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, ktorý je
zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security
of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the
property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order, the
subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction
of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been canceled for the
debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed
fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the
right in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application,
shall entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The
position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

K013776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danko Jaromír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pred poľom 376/19, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/27/2017 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/27/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otília Prachařová, správca úpadcu Jaromír Danko, nar. 16.2.1973, trvale bytom Pred poľom 376/19, 911 01
Trenčín, oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8.00 do 15.00 hod po
telefonickom dohovore na č. t. 042/4440567 alebo e-mailovom na adrese pracharova@akzp.sk.

K013777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Bojnanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehota 569, 951 36 Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31NcKR/4/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31NcKR/4/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Nitre zo dňa 1.6.2016, súd povolil oddľženie dľžnika a určil rozsah
právnych úkonov dľžnika počas obdobia troch rokov.Súd stanovil dľžnikovy počas trojročného skúšobného obdobia
poskytnúť správcovi sumu 2.160, € na uspokojenie svojich záväzkov.
Dľžnik sumu 2.160 ,- € poukázal na konkurzný účet dňa 5.6.2017. Táto suma bola poukázaná na účty veriteľov:
Veritelia

pohľadávka

1 skuš. rok

Poštova banka, a.s.

7.483,72 €

343,- €

PRO CIVITAS, a.s.

11.947,35 €

547,80 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KS Bratislava
VÚB, a.s.

59,48 €

20,80 €

19.327,13 €

886,26 €

Deň vydania: 19.06.2017

Spolu 1780, 06 €
Odmena správcu 331,94 €
Náklady na bankové poplatky na 12 mesiacov 48,- €

Správca JUDr. Mariana Zavaká

i

K013778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaňovič Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 694 / 222A, 956 07 Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2017 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Maroš Vaňovič, narodený 03.03.1979, bytom Školská 222A/694, 956 07
Veľké Ripňany
Adresa kancelárie správcu: Mariánska 6, 949 01 Nitra
Značka správcu: S 1154
Tel. správcu: 0905 584688, 0948 017736, e-mail: ing.ladislavbodi@gmail.com
Spisová značka súdneho spisu: 31K/2/2017
ZÁPISNICA
o priebehu 1. schôdze veriteľov úpadcu Maroš Vaňovič, narodený 03.03.1979, bytom Školská 222A/694, 956
07 Veľké Ripňany
Miesto konania: Mariánska 6, Nitra
Termín konania: 13.06.2017
Začiatok konania: 10:00
Predseda schôdze a spracovateľ zápisnice: Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu
A. Zoznam prítomných veriteľov:
Ing. Ladislav Bódi, správca - konkurznej podstaty úpadcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PhDr. Jozef Krištof, starosta obce, zástupca veriteľa Obec Veľké Ripňany, Poštová 461/482, 956 07 Veľké Ripňany,
SR
Veriteľ Obec Veľké Ripňany, Poštová 461/482, 956 07 Veľké Ripňany, SR, IČO: 00311286, splnomocnený
zástupcom PhDr. Jozefom Krištofom má prihlásenú a uznanú pohľadávku v celkovej výške 4.940,12 Eur. Jeho
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov sú uznané v plnej výške a to 100% z hlasov prítomných veriteľov, nakoľko sa
ako jediný z veriteľov zúčastnil prvej schôdze veriteľov.
B. Program schôdze:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Správa o činnosti správcu a stave majetku úpadcu
4. Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ZoK
5. Záver
Otvorenie schôdze vykonal správca, privítal prítomného veriteľa a oznámil mu, že schôdza veriteľov bola riadne
zvolaná zverejnením oznamu o zvolaní schôdze v Obchodnom vestníku č. 85/2017 dňa 04.05.2017 pod číslom
K009844. Prezentácia sa uskutočnila o 10,00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou zápisnice. Správca
oboznámil prítomného veriteľa, že v zmysle § 35 ods.3 ZoKR je schôdza uznášania schopná, pretože je prítomný
aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi veriteľov hlasovať. Zároveň správca podal prítomnému veriteľovi
informáciu ohľadom vyhlásenia konkurzu a poučil ho o právach veriteľov a povinnostiach, spojených s jeho účasťou
na 2. schôdzi veriteľov a hlasovaní o jednotlivých otázkach v zmysle § 35, § 36, § 37 ZoKR.
Hlasovanie:
Za
hlasovali:
PhDr.
Proti
Zdržali sa hlasovania: nikto

Jozef

Krištof
hlasovali:

-

zástupca

prítomného

veriteľa
nikto

Za prijatie uznesenia č.1 hlasoval prítomný veriteľ, čo činí 100 % hlasov prítomných veriteľov oprávnených hlasovať.
UZNESENIE
č.
1
(k
bodu
1.
predmetu
rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie informáciu správcu ohľadom vyhlásenia konkurzu a
poučenie
o
hlasovaní
v
zmysle
§
35,
§
36,
§
37
ZoKR.
B. 2.) Voľba zástupcu veriteľov
Schôdza veriteľov v zmysle § 107 ZoKR si zvolila zástupcu veriteľov. Správca navrhol za zástupcu veriteľov
prítomného veriteľa Obec Veľké Ripňany, Poštová 461/482, 956 07 Veľké Ripňany, SR, IČO: 00311286,
zastúpeného zástupcom PhDr. Jozefom Krištofom.
Hlasovanie:
Za:
Proti:

PhDr. Jozef Krištof - zástupca prítomného veriteľa – 100% hlasov
nikto - 0 % hlasov

Zdržali sa: nikto – 0% hlasov
UZNESENIE č.2 (k bodu 2. predmetu rokovania):
Schôdza konkurzných veriteľov za zástupcu veriteľov so 100 % hlasov prítomných veriteľov zvolila veriteľa
Obec Veľké Ripňany, Poštová 461/482, 956 07 Veľké Ripňany, SR, IČO: 00311286, zastúpeného zástupcom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obec Veľké Ripňany, Poštová 461/482, 956 07 Veľké Ripňany, SR, IČO: 00311286, zastúpeného zástupcom
PhDr. Jozefom Krištofom.
B. 3.) Správa o činnosti správcu a stave majetku úpadcu
Správu o doterajšom priebehu konania podal správca a podrobne sa v nej zaoberal všetkými úkonmi, vykonanými
do konania schôdze veriteľov. Správca taktiež oboznámil veriteľov so súpisom majetku konkurznej podstaty.
Hlasovanie
Za:
Proti:
Zdržali sa: nikto

100%

Za
prijatie
uznesenia
č.
3
hlasovalo
UZNESENIE č.3 (k bodu 3. predmetu rokovania):

hlasov
nikto
100%

hlasov

prítomných

veriteľov.

Schôdza konkurzných veriteľov berie na vedomie správu správcu o doterajšom priebehu konania.
B. 4.) Rozhodovanie o návrhu na výmenu správcu podľa § 36 ZKR.
Prítomný veriteľ nenavrhol výmenu správcu a nehlasoval za výmenu správcu.
Hlasovanie:
Za
Proti odvolaniu hlasovali: nikto

hlasovali:

Zdržali
sa
Za prijatie uznesenia č. 4 o výmene správcu nehlasoval nikto.

nikto
hlasovania:

nikto

UZNESENIE č. 4 (k bodu 4. predmetu rokovania):
I. schôdza veriteľov sa uzniesla, že prítomný veriteľ nenavrhol výmenu doterajšieho správcu Ing. Ladislava
Bódiho a na základe uznesenia č. 4 ustanovený správca konkurznej podstaty Ing. Ladislav Bódi zostáva po
konaní prvej schôdze veriteľov správcom úpadcu Maroš Vaňovič, narodený 03.03.1979, bytom Školská
222A/694, 956 07 Veľké Ripňany, SR.
B. 5.) Záverom správca skonštatoval, že nikto z prítomných veriteľov nevzniesol námietky proti prijatým uzneseniam
a o 10:45 hod. ukončil I. schôdzu veriteľov a prítomnému veriteľovi poďakoval za účasť.
Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina.
V Nitre dňa Nitra, 13.06.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu

K013779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaňovič Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 694 / 222A, 956 07 Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2017 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Maroš Vaňovič, narodený 03.03.1979, bytom Školská 222A/694, 956 07
Veľké Ripňany
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

96

Obchodný vestník 116/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.06.2017

Adresa kancelárie správcu: Mariánska 6, 949 01 Nitra
Značka správcu: S 1154
Tel. správcu: 0905 584688, 0948 017736, e-mail: ing.ladislavbodi@gmail.com
Spisová značka súdneho spisu: 31K/2/2017
ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia správcu so zástupcom veriteľov v zmysle § 38 ZoKR úpadcu Maroš Vaňovič, narodený
03.03.1979, bytom Školská 222A/694, 956 07 Veľké Ripňany, SR
Miesto konania: Mariánska 6, Nitra
Termín konania:13.06.2017
Začiatok konania: 10:00
Prítomní:
Ing. Ladislav Bódi, správca - konkurznej podstaty úpadcu
PhDr. Jozef Krištof, starosta obce, zástupca veriteľa Obec Veľké Ripňany, Poštová 461/482, 956 07 Veľké Ripňany,
SR
Program zasadnutia:
1. otvorenie
2. informácia správcu o stave majetku úpadcu a riešenie ďalšej činnosti správcu
3. prerokovanie a schválenie ďalšieho postupu správcu smerujúce k ukončeniu konkurzného konania
4. záver
1. Správca, ktorý v zmysle zákona č.7/2005 ZoKR zvolal 1. zasadnutie so zástupcom veriteľov otvoril zasadnutie a
privítal prítomného zástupcu veriteľov.
2. Správca podal informáciu o stave majetku úpadcu a navrhol riešenia ďalšieho postupu.
Uznesenie č.1 :
Zástupca veriteľov berie na vedomie informáciu o riešení ďalšej činnosti správcu.
3. Správca informoval zástupcu veriteľov o ďalšom postupe v konkurznom konaní. Nakoľko úpadca nevlastní žiadny
hnuteľný ani nehnuteľný majetok, k speňažovaniu majetku nie je dôvod. Úpadca vykonal všetky kroky, na ktoré bol
správcom vyzvaný a poskytol správcovi všetku potrebnú súčinnosť. Správca vykoná všetky kroky v súlade zo
zákonom č. 7/2005 Z.z. ZoKR, tzn. že pripraví Návrh rozvrhu výťažku a zverejní Zámer zostaviť rozvrh výťažku
úpadcu.
Uznesenie č.2:
Zástupca veriteľov súhlasí s prípravou Návrhu na rozvrh výťažku, nakoľko v konkurznom konaní nie je
majetok, ktorý by bolo možné speňažovať.
4. Záver.
Zástupca veriteľov ukončil 1.zasadnutie správcu so zástupcom veriteľov.
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.................................................................
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu
V Nitre dňa Nitra, 13.06.2017

Deň vydania: 19.06.2017

.................................................................
PhDr. Jozef Krištof, zástupca veriteľov
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu

K013780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaňovič Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 694 / 222A, 956 07 Veľké Ripňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2017 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu Maroš Vaňovič, narodený 03.03.1979, bytom Školská 222A/694, 956 07
Veľké Ripňany, oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do
kancelárie správcu dňa 14.06.2017 doručená nasledovná prihláška nezabezpečených pohľadávok:
KRUK
Česká
republika s.r.o.

a Slovenská Československé armády 954/7, Hradec Králové,
24785199 603,58 €
Česká republika
€

596,-

7,58 € 603,58 €

Uvedená prihláška pohľadávky doručená po základnej prihlasovacej lehote bola správcom uznaná a
zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona číslo 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola
dňa 14.06.2017 prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 6..
V Nitre dňa 14.06.2017

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu

K013781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Maďar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 72, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/46/2013 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 19.06.2017

Okresný súd Nitra
32/46/2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu: Róbert Maďar, nar. 5.7.1958, bytom Tajovského 72, 941 31 Dvory nad
Žitavou, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Róbert Maďar, s miestom podnikania Tajovského 70,
941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 33 661 367.
Peňažná pohľadávka
Celková suma: 203,75,- €
mena: EUR
dlžník: Štefan Abrahám, bytom Komárno Petöfiho 784/14, Komárno
právny dôvod vzniku: Rozsudok OS Komárno sp. zn. 15C/56/2012 zo dňa 15.11.2016, právoplatný a vykonateľný
8.2.2017
súpisová hodnota majetku: 203,75 €

Mgr. Roman Nagy, správca

K013782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Árendáš Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wilsonovo nábrežie 141 / 12, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789, ako správca úpadcu Marcel Árendáš, nar.: 23.02.1972,
bytom Wilsonovo nábrežie 141/12, 949 01 Nitra v zmysle § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zverejňuje súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Consumer Finance
Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130, číslo zabezpečenej pohľadávky
v zozname pohľadávok: 1
Hnuteľné veci

Číslo
položky

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

1.

motorové vozidlo
1
HYUNDAI i20

Evidenčné
číslo

NLHBA51BABZ005943 NR925IL

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota v €

2011

jazdené

1/1

4 000 €

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca
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K013783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Árendáš Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Wilsonovo nábrežie 141 / 12, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/3/2017 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/3/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Janka Kráľa 104, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov
vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789, ako správca úpadcu Marcel Árendáš, nar.: 23.02.1972,
bytom Wilsonovo nábrežie 141/12, 949 01 Nitra v zmysle § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty v konkurze úpadcu.
Pohľadávky z účtu:

Zostatková
suma

Mena Číslo účtu

48,02 €

EUR

0,01 €
7,70 €

Súpisová
hodnota

Banka

SK36 5200 0000 0000 1692 OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO:
48,02 €
3774
31 318 916
SK20 5200 0000 0000 1621 OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO:
EUR
0,01 €
9648
31 318 916
SK25 5200 0000 0000 1621 OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO:
EUR
7,70 €
9752
31 318 916

Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

K013784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Kracina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická ul. 663/18, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra-Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 31K/14/2017S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/14/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Peter Bojda, správca konkurznej podstaty úpadcu Dušan Kracina nar.12.12.1978, trvale bytom Košická
ul.663/18, 945 01 Komárno v zmysle § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
zverejňuje číslo bankového účtu IBAN SK4211110000006676524004, SWIFT: UNCRSKBX vedeného v UniCredit
Bank, a.s., na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- Eur za účelom popretia pohľadávky veriteľom s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, sa musí zložiť samostatná kaucia.
V Nitre, dňa 14.06.2017

JUDr.Peter Bojda

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

100

Obchodný vestník 116/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.06.2017

K013785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Ivana Kotúčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Kalinčiaka 18, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/1/2017/S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/1/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(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”
Informácia v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000
Veriteľ/ Creditor:
1.

Základné informácie o úpadcovi / Basic information about bankrupt

Mgr. Ivana Kotúčová, birthdate: 13.03.1981, home address: Jána Kalinčiaka 18, 010 01 Žilina, SK
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Deň vydania: 19.06.2017

Spisová značka konania / Proceeding number

8OdK/1/2017
3.

Správca / Trustee

JUDr. Radovan Birka
4.

Lehota na prihlasovanie pohľadávok / Claim registration period

24.07.2017

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Mgr. Ivana Kotúčová (ďalej len „úpadca“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 8OdK/1/2017, zo dňa 31.05.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of the Mgr. Ivana
Kotúčová, (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Žilina, No. 8OdK/1/2017
dated on 31.05.2017, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 107/2017 dňa 06.06.2017. Dňom 07.06.2017 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 107/2017 on 06.06.2017 Bankruptcy was declared
on 07.06.2017
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on
declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od povolenia
reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na adresu:
JUDr. Radovan Birka
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, SK
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission of restructuring to
lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address:
JUDr. Radovan Birka
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, SK
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 08.06.2017.
The date 08.06.2017 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie
takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3
ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot
exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall
not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together
was published in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list
of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v
akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it
is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from
the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors
can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2
BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými
náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
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The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b)
name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessarydocuments are available on the
website
of
the
Ministry
of
Justice
of
the
Slovak
Republic
on
the
following
link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of
establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from
which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu
vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného
výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak
je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the
conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central
Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by
the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in
the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not
accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na
doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine
his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the
representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8
BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na nasledovnej emailovej adrese:
rado.birka@gmail.com
If you have any further questions, please contact us on folowing email address:
rado.birka@gmail.com
V Ružomberku, dňa 14.06.2017
In Ruzomberok, on 14.06.2017
JUDr. Radovan Birka, správca konkurznej podstaty
JUDr. Radovan Birka, trustee of Bankrupt

K013786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FERZASTAV SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodská cesta 3911/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 775 703
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 18R/1/2015 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
18R/1/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vec : Oznámenie o vyhlásení III. kola VPK na speňaženie hnuteľného majetku.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca
konkurznej podstaty úpadcu FERZASTAV SK, s.r.o., IČO: 36 775 703, so sídlom Závodská cesta 3911/24, 010
01 Žilina, týmto zverejňuje oznam o vyhlásení III. kola verejného ponukového konania na hnuteľný majetok
zapísaný do všeobecnej komkurznej podstaty.
Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty, ktorý je predmetom speňažovania bol zverejnený v OV č.
149/2016 dňa 03.08.2016 pod položkou K017963 s poznámkou spornosti v prospech VUB Leasing, a.s. Vvýmaz
poznáky o spornom zápise k predmetnému majetku bol zverejnený OV č. 237/2016 zo dňa 12.12.2016 pod
položkou K 028018.
Jedná sa o nasledovnú súpisovú zložku majetku:
Súpisová
majetku

P.č. Názov súpisovej položky

8

Pracovný stroj JCB 0370, ŠPZ: BAZ636,VIN:JCB3CXAPV02105399, Rok
50 000.00€
výroby: 2013, Farba žltá,

hodnota Sporný zápis
prospech

-

v Dôvod
zápisu

sporného

-

Podmienky III. kola verejného ponukového konania:
V treťom kole sa majetok speňažuje za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom najnižšie podanie záujemcu musí byť vo
výške 80% súpisovej hodnoty.
Ponuka musí obsahovať:
1. Presné označenie majetku, návrh kúpnej ceny, ktorá musí dosahovať minimálne hodnotu rovnajúcu sa 80 % jej
súpisovej hodnoty.
2. Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým je u fyzickej osoby neoverená kópia občianskeho preukazu, prípadne
cestovného dokladu a u záujemcu právnickej osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie
starší ako 3 mesiace.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom Vestníku. Ponuky sa podávajú písomne na adrese správcu v zalepenej obálke označené : „Verejné
ponukové konanie FERZASTAV SK– neotvárať “.
Vyhodnotenie ponúk vykoná správca do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, o čom
správca vyhotoví úradný záznam - zápisnicu, ktorej rovnopis zašle príslušnému orgánu, ktorým je v konaní
18R/1/2015 veriteľský výbor.
S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu. Kúpna cena bude splatná pri podpise zmluvy.
Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí, prevodom vlastníckeho práva, odovzdaním a prevzatím predmetu
kúpy znáša kupujúci.
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Správca oznamuje záujemcom, ža majetok sa predáva ako stojí a leží a úpešný záujemca predmetný majetok po
uzavretí zmluvy preberie v ako stojí a leží a na vlastné prepravné náklady.
Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov o DPH účinných v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
V Dolnom Kubíne dňa: 14.06.2017

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K013787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Stopka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 444/46, 010 03 Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/7/2017 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/7/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Stopka, nar. 19.3.1980, trvale bytom Nová
444/46, 010 03 Považský Chlmec, sp.zn. konania 3OdK/7/2017, týmto v zmysle § 85 ods.2) ZoKR oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
počas pracovných dní, v úradných hodinách od 8:00 hod. do 14:00 hod. Termín nahliadania je potrebné vopred
dohodnúť na tel. č. 0911 732 745, prípadne emailom na adrese plichtova.pravo@gmail.com.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K013788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Stopka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 444/46, 010 03 Považský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.3.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/7/2017 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/7/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní zo dňa 29.5.2000 oznamujem, že na majetok
úpadcu, Jozef Stopka, trvale bytom Nová 444/46, 010 03 Považský Chlmec, bol Uznesením Okresného súdu
Žilina sp. zn. 3OdK/7/2017 zo dňa 29.5.2017 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola stanovená JUDr. Eva
Plichtová,PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 106/2017 dňa 05.06.2017, právoplatnosť nadobudlo
dňa 06.06.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 on insolvency proceedings dated 29th May 2000,
as the trustee of bankrupt Jozef Stopka, trvale bytom Nová 444/46, 010 03 Považský Chlmec,(onwards only
„bankrupt“), our duty is to inform you, that the District Court in Žilina No. 3OdK/7/2017 dated 29th May 2017.
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This resolution of the District Court Žilina was published in the Commercial bulletin No. 106/2017 from 05th June
2017 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Eva Plichtová,PhD., so sídlom
kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín as a trustee of the bankrupt.
This resolution of the District Court in Žilina became valid on 6th June 2017. This day was declared bankruptcy.
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)
písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is entitled to
register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law is listed
higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the debtor
can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This creditors
are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by application form.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10
BRA ).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the electronic
mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of the
bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 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).

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

106

Obchodný vestník 116/2017

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.06.2017

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice of
the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí,
o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§1671 ods. 1
ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of the
secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorý je
zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the security
of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the monetization of the
property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order, the
subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction
of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been canceled for the
debtor's dishonest intention.
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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In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed
fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the
right in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application,
shall entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The
position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec.6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them
in the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca
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K013789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Beňo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Segnerova 3400/2, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 823 790
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zapísanie pohľadávky
do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ

IČO

Ulica

číslo Obec

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

215 759 Záhradnícka 10

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Bratislava 813 66 80,00 EUR

SKP, k.s. správca úpadcu Roman Beňo

K013790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. David Beleščák - B Transport
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 34, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 256 080
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 5K 7/2015 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K 7/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie Raková 683, 023 51 Raková v konkurznom konaní úpadcu Mgr.
David Beleščák, nar. 31.12.1983, bytom 023 51 Raková 34, podnikajúci do 18.06.2016 pod obchodným menom:
Mgr. David Beleščák – B Transport, s miestom podnikania: 023 51 Raková 34, IČO: 45256080 vyhlasuje druhé kolo
verejného ponukového konania na majetok patriaci do všeobecnej podstaty úpadcu zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 155/2015 zo dňa 13.08.2015 (opravený v Obchodnom vestníku č. 205/2015 dňa 26.10.2015) a to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plazmový televízor Panasonic, uhlopriečka 105 cm v súpisovej hodnote 300,- Eur
Počítač HP v súpisovej hodnote 50,- Eur
Laserové farebné multifunkčné zariadenie Epson v súpisovej hodnote 50,- Eur
Laserové čiernobiele multifunkčné zariadenie Samsung v súpisovej hodnote 50,- Eur
Tablet Prestigio 7,0 Ultra v súpisovej hodnote 50,- Eur
Tablet Prestigio 7,0 Prima Duo 3G v súpisovej hodnote 50,- Eur
Notebook Toshiba 15, r.v. 2013 v súpisovej hodnote 50,- Eur

Podmienky verejného ponukového konania:
·

majetok zapísaný pod položkami č. 1 - 7 sa ponúka ako súbor majetku spolu minimálne za súpisovú
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majetok zapísaný pod položkami č. 1 - 7 sa ponúka ako súbor majetku spolu minimálne za súpisovú
hodnotu 480,00 € alebo jednotlivo za súpisovú hodnotu jednotlivej položky, kde cena nesmie byť
nižšia ako 80% súpisnej hodnoty dotknutej súpisnej zložky
záujemca môže predložiť ponuky na všetky veci, alebo na jednotlivé súpisové zložky samostatne
ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú na adresu kancelárie správcu Raková 683, 023 51 Raková z
označením na obálke: PONUKOVÉ KONANIE – KONKURZ 5K 7/2015 – NEOTVÁRAŤ
lehota na podávanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania o vyhlásení ponukového
konania v Obchodnom vestníku (lehota plynie odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku - za deň zverejnenia v Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci
po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku)

Ponuka musí obsahovať:
Návrh kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako je suma uvedená v podmienkach, označenie súpisovej zložky
majetku, na ktorú sa ponuka vzťahuje, doklad preukazujúci totožnosť, ktorým je u fyzickej osoby neoverená kópia
občianskeho preukazu, prípadne cestovného dokladu a u záujemcu právnickej osoby výpis z príslušného registra
podľa osobitného predpisu, nie starší ako 3 mesiace.

Poučenie záujemcov:
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú
ponuku nemožno dodatočne meniť alebo vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky uvedené náležitosti verejného
ponukového konania. Každá ponuka zo strany záujemcu v reakcii na zverejnenie ponukového konania v
obchodnom vestníku bude správcom zapísaná do ponúk v rámci ponukového konania.

Termín a miesto otvárania obálok:
Vyhodnotenie ponúk (otváranie obálok) vykoná správca v lehote do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na podávanie
ponúk. Správca o vyhodnotení ponúk spíše zápisnicu, ktorú bezodkladne odošle príslušnému orgánu (súdu).
Následne so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššiu cenu za dodržania predchádzajúcich podmienok správca uzavrie
kúpnu zmluvu. Kúpna zmluva bude splatná pri podpise zmluvy. V prípade, ak víťazný záujemca neuzatvorí kúpnu
zmluvu, osloví správca ďalšieho záujemcu, ktorý predložil najvyššiu ponuku.

Poučenie záujemcov:
Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, pričom raz predloženú
ponuku nemožno dodatočne meniť alebo vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky uvedené náležitosti verejného
ponukového konania. Každá ponuka zo strany záujemcu v reakcii na zverejnenie ponukového konania v
obchodnom vestníku bude správcom zapísaná do ponúk v rámci ponukového konania. Správca oboznamuje
záujemcov, že ponúkané hnuteľné veci sa predávajú v stave v akom sú a úspešný záujemca o ich kúpu, tieto veci
po uzavretí zmluvy preberie v stave v akom sú na vlastné prepravné náklady.

V Rakovej, 14.06.2017
JUDr. Jozef Šamaj, správca
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K013791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. David Beleščák - B Transport
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Raková 34, 023 51 Raková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 256 080
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 5K 7/2015 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K 7/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku (aktualizácia majetku):
Peňažná pohľadávka
Peňažná pohľadávka na bankovom účte č. SK03 0200 0000 0035 2952 0851 v celkovej výške 6 349,18 €
- majetok zapísaný do súpisu dňa 05.06.2017
- majetok úpadcu podliehajúci konkurzu

V Rakovej, 14.06.2017
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K013792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jasenova 16, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 945 044
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1K22/2016 S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K22/2016
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Oznámenie o preradení súpisovej zložky majetku zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa
Správca konkurznej podstaty úpadcu KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o. v súlade s ust. § 76 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 40 ods. 1 písm. b)
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. oznamuje preradenie súpisovej zložky majetku:
č.sup.
zložky

Typ
súpisovej
Názov / popis hnuteľnej veci
zložky majetku

1

nehnuteľný
majetok

Poznámka
Spol. podiel Súpis. hodnota
spornosti
úpadcu
majetku
prospech

Stavby: Sociálne zariadenie bez súpisného čísla stojace na
parcele registra "C" parc.č. 1589/13 zapísané na LV č.8952 pre 1/1
katastrálne územie Piešťany

€60 000,00
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zo všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Žilina,
Janka Kráľa 2, Žilina, zabezpečené pohľadávky vedené v zozname pohľadávok pod č.14/1 až 14/28.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K013793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Helo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pittsburgská 2971/12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 20dK/4/2017 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
20dK/4/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci úpadcu Tomáš Helo, nar. 16.10.1986, bytom Pittsburgská 2971/12, 010 01 Žillina možno
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese : Budovateľské 516/2, 038 53 Turany v úradných
hodinách , ktoré sú každý pracovný deň od 8:00 do 14:00 hod., po predchádzajúcej písomnej, e-mailovej alebo
telefonickej dohode. Kontakt: tel./fax 043/4292580, mob. 0907852053, e-mail: machajdova@centrum.sk

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K013794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Helo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pittsburgská 2971/12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 20dK/4/2017 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
20dK/4/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000,ako správca úpadcu Tomáš Helo, nar.
16.10.1986, bytom Pittsburgská 2971/12, 010 01 Žilina, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp.
zn.:20 dK/4/2017,31.5.2017, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the
bankruptcytrustee of the Tomáš Helo, nar. 16.10.1986, bytom Pittsburgská 2971/12 , 010 01 Žilina, Slovak
republic,(hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Žilina,No. 20dK/4/2017 dated on 31.5. 2017, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 107/2017 dňa 06.06.2017.Dňom
07.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 107/2017 on 06th Juni
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This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 107/2017 on 06th Juni
2017. Bankruptcy was declared on 07th Juni 2017.
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
(hereinafteronly„the BRA“ ) applies:

Coll.

Bankruptcy

and

Restructuralization

Act

as

amended

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). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared
bypublishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day
ofpublishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the
judicialdecision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after
declaring thebankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
declaration of thebankruptcy defends the bankrupt from beginning of a recovery proceedings. If the court
receives during thebankruptcy a request on restructuring of the bankrupt, the court declines the request on
restructuring by aresolution (§ 23 sec. 2 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Anna Machajdová, so sídlom Budovateľská 516/2,
038 53 Turany, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Žilina (§ 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).
3. The application shall be submitted in one original to the trustee – JUDr. Anna Machajdová, Budovateľská
516/2, 038 53 Turany, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basicregistration
period within 45 days from declaring the bankruptcy; in the other original the creditor deliversthe
application to the court - District Court Žilina / Okresný súd Žilina, Hviezdoslavova 28, 010 01 Žilina,
SlovakRepublic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shallbe considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in theBusiness Journal (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken intoconsideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registeredclaim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied onlyfrom the gains put into
the schedule from the general property, whose aim to put together was publishedinthe Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim intothe list of the claims
publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and theregistered sum (§ 28 sec. 3
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 (§ 28ods.4
ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the
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5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the
applicationdelivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the
bankruptcy,otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to
thefulfilment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the
conditionalclaim is the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the
establishment ofthe conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and
thetermination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne
uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards
otherperson as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Suchcreditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
whichensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that
extent,in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7
BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
willnot be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property
tohanding over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can
bealleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all
otherclaims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
10. 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).
10. 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 seatof the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from thegeneral
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. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
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12. 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).
12. In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should
ariseor the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
13. 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).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby
thefixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec.
4BRA).
14. 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).
14. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
bestated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on
theday of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim
isalleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European
CentralBank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee
withprofessional care (§ 29 sec. 5 BRA).
15. 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).
15. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
theaccounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy,
inwhich extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.
6BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
16. To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of
thenon-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. 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).
17. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the
Slovakrepublic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic
fordelivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documentswill be delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
18. 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).
18. The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the
courttogether with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken
intoconsideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if
thesesubmissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered
tothe trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
19. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by
anapplication, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť
sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie, ktoré
nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a ods.
3Občianskeho súdneho poriadku).
20. The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards
thejudge to the expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and
todecide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise
thedoubts about their impartiality. The court does not take into consideration later delivered objections
(197sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the reason, for which
thejudge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the reason
ofexclusion. The submission, which does not fulfil the objections of bias will not be taken into
consideration;in this case the matter will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil
procedure).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
theSlovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Turanoch dňa 16.06.2017
In Turany, on 16th Juni 2017
JUDr. Anna Machajdová - správca

K013795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M - Real Invest Plus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 735 744
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/2/2017/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/2/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie
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ZÁPISNICA Z 1. SCHÔDZE VERITEĽOV
Sp. zn.: 5K/2/2017/S 1448
Dátum: 13.06.2017
Miesto: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina – kancelária správcu
Otvorenie: 10.00 hod.
Úpadca: M – Real Invest Plus, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 735 744, sídlo: Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina /ďalej len
„Úpadca“/
Správca: JUDr. Lenka Maďarová, sídlo kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina /ďalej len „Správca“/
Zoznam prítomných veriteľov: Podľa prezenčnej listiny, pripojenej k zápisnici podľa poradového čísla a podpisu
príslušného veriteľa
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie schôdze veriteľov
Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
Voľba veriteľského výboru
Rozhodovanie o výmene správcu
Rôzne, záver

OPIS PRIEBEHU SCHÔDZE
1. Otvorenie schôdze veriteľov
Správca otvoril prvú schôdzu konkurzných veriteľov a privítal prítomných veriteľov. Podľa § 35 ods. 1 ZKR schôdzi
veriteľov predsedá Správca. Správca konštatoval, že podľa § 35 ods. 3 ZKR je schôdza veriteľov
uznášaniaschopná. Správca oboznámil veriteľ s tým, že o priebehu schôdze veriteľov sa vyhotovuje zvukový
záznam. Správca skonštatoval, že Oznámenie o konaní 1. schôdze veriteľov bolo zverejnené v OV č. 77/2017 dňa
21.04.2017, v časti Konkurzy a reštrukturalizácie, tzn. v zákonnej lehote. Správca skonštatoval, že sú prítomní
veritelia podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. V zmysle prezenčnej listiny je
prítomných 7 veriteľov. Súčet hlasov prítomných veriteľov na účely voľby veriteľského výboru predstavuje 59.965
hlasov. Na schválenie uznesenia je podľa § 35 ods. 3 ZKR potrebná nadpolovičná väčšina hlasov takto určených
prítomných veriteľov, tzn. 29.983 hlasov. Súčet hlasov prítomných veriteľov na účely hlasovania o výmene správcu
predstavuje 979.290 hlasov. Na schválenie uznesenia je podľa § 35 ods. 3 ZKR potrebná nadpolovičná väčšina
hlasov takto určených prítomných veriteľov, tzn. 489.646 hlasov.
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu
Správca informoval o hlavných úkonoch, ktoré vykonal od vyhlásenia konkurzu. Zároveň oboznámil veriteľov so
stavom majetku úpadcu, tzn. so súpisom oddelenej ako aj všeobecnej podstaty, zverejnený v OV č. 90/2017 dňa
12.05.2017, v znení doplnenia súpisu všeobecnej podstaty, zverejneného v OV č. 109/2017 dňa 08.06.2017, v časti
Konkurzy a reštrukturalizácie. Správca podal tiež veriteľom informáciu o podaných prihláškach, výške
uplatňovaných a zistených pohľadávok. Pohľadávky si prihlásilo spolu 13 veriteľov. Sumár prihlásených pohľadávok
predstavuje sumu 5.378.385,43 EUR, z toho celková suma vo výške 1.749.753,34 EUR predstavuje pohľadávky,
ktoré boli veriteľmi zobraté späť. Sumár zistených pohľadávok správcom predstavuje celkovú sumu 1.178.465,03
EUR. Správca ako aj veritelia účinne popreli pohľadávky v celkovej výške 2.450.167,06 EUR. Podrobný zoznam
pohľadávok tvorí súčasť správcovského spisu a v zákonnej lehote bol predložený aj súdu.
3. Voľba veriteľského výboru
Správca oboznámil veriteľov o spôsobe voľby Veriteľského výboru /ďalej len ako aj „VV“/ podľa § 37 ZKR. V súlade
s uvedeným zákonným poučením, správca pristúpil k voľbe VV, tzn. vyzval veriteľov, aby z prítomných
nezabezpečených veriteľov hlasovali za jednotlivých členov VV postupne od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším
počtom hlasov, až kým nie sú zvolení piati členovia VV.
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Veriteľ Mária Sluková v zast. JUDr. Juraj Sninský požiadal o slovo a uvádza: podľa § 37 ods. 8 ZKR namietam,
že Waldviertler Sparkasse Bank AG (ďalej len „WSPK“) nemá právo hlasovať na tejto SV, ani voliť alebo byť volený
za člena VV, nakoľko spoločnosť WSPK v čase konania tejto SV už nie je účastníkom tohto konkurzného konania
z dôvodu zániku ňou prihlásenej pohľadávky. Pohľadávka WSPK zapísaná do zozname pohľadávok pod por.č. 14/1
vo výške 89,16 EUR z titulu debetného zostatku na bežnom účte pri jeho zrušení, zanikla plnením zo dňa
13.6.2017, poukazujem na notársku zápisnicu N 157/2017-1 zo dňa 13.06.2017 spísaná notárkou (neviem uviesť),
z ktorej vyplýva, že do notárskej úschovy bolo za účelom splnenia záväzku podľa § 68 Notárskeho priadku
v nadväznosti na § 568 Občianskeho zákonníka, § 335 a 344 CSP bol uložený debetný zostatok na bežnom účte vo
výške 89,16 EUR. Nakoľko nebolo možné uhradiť túto pohľadávku v prospech účtu WSPK, nakoľko bol zrušený
v 11/2016. WSPK tak nemá pohľadávku vo výške 89,16 EUR, a teda nie je veriteľom úpadcu a nemá právo
hlasovať na SV.
Ako správca vyjadrujem názor, že v priebehu konkurzu jediný kto je oprávnený uspokojovať pohľadávky veriteľov
úpadcu je správca a to za podmienok podľa ZKR, tzn. pomerným spôsobom z výťažku. Preto túto námietku
považujem za irelevantnú a v prípade, že budú peňažné prostriedky v prospech veriteľa poukázané, veriteľ by si
mal byť vedomý toho, že je povinný vrátiť takúto sumu, pretože by išlo o bezdôvodné obohatenie, resp.
o zvýhodňovanie veriteľa v rámci konkurzu. Nakoľko bolo súdom priznaní hlasovacie práva, WSPK bude hlasovať
v zmysle prezenčnej listiny. Správca uvádza, že odsek 8 v § 37 ZKR som nenašla. Na výzvu správcu veriteľ uvádza,
že v tomto odseku má byť uvedené, že pohľadávka zanikla z dôvodu.
Do toho požiadal o slovo veriteľ VIALE, s.r.o. v zast. JUDr. Štefana Gajdoša a žiada od správcu uviesť ktorí
veritelia sú oprávnení byť volený do VV. Správca uvádza: Mária Sluková, VIALE, s.r.o., WSPK. Títo traja veritelia
budú hlasovať aj na účely výmeny správcu.
Prvý navrhnutý člen VV: VIALE, s.r.o. s počtom hlasov nezabezpečenej pohľadávky vo výške 59.218. Po predložení
návrhu pristúpila SV k hlasovaniu o návrhu:
Hlasovanie:
Za: 2 veritelia (VIALE, s.r.o., WSPK), spolu počet hlasov: 59.307 hlasov
Proti: 1 veriteľ (Mária Sluková), spolu počet hlasov: 658 hlasov
Zdržali sa: nikto, spolu počet hlasov: 0 hlasov
NÁMIETKY VERITEĽOV:
Bola vznesená námietka veriteľa Mária Sluková v zast. JUDr. Juraj Sninský: WSPK nemá právo hlasovať na
tejto SV ani voliť alebo byť volený za člena VV, nakoľko spoločnosť WSPK v čase konania SV nie je účastníkom
tohto konkurzného konania, a to z dôvodu zániku ňou prihlásenej pohľadávky. Pohľadávka WSPK zapísaná do
zozname pohľadávok pod por.č. 14/1 vo výške 89,16 EUR z titulu debetného zostatku na bežnom účte pri jeho
zrušení, zanikla plnením zo dňa 13.06.2017, poukazujem na notársku zápisnicu. Správca v tejto súvislosti vyzval
uvedeného veriteľa o predloženie notárskej zápisnice, na čo veriteľ uvádza, že ju nemá. Vie ju však špecifikovať: N
157/2017-1 zo dňa 13.06.2017, spísaná notárkou (pozn. na výzvu správcu nevie uviesť), z ktorej vyplýva, že do
notárskej úschovy bolo za účelom splnenia záväzku podľa § 68 Notárskeho poriadku v nadväznosti na § 568
Občianskeho zákonníka, § 335 a 344 CSP bol zložený debetný zostatok na bežnom účte vo výške 89,16 EUR.
Nakoľko nebolo možné uhradiť túto pohľadávku v prospech účtu WSPK, ktorý bol zrušený.
Správca poprosil Ing. Petra Valacha, aby nezasahoval, nedopĺňal skutočnosti za veriteľa Mária Sluková.
Ing. Peter Valach uvádza, že hovorí v mene úpadcu a len dopĺňa, že účet bol zrušený ešte pred začatí konkurzu
ako takého, takže sa nedá pohľadávka zaplatiť.
Veriteľ Mária Sluková v zast. uvádza, že účet bol zrušený ešte v novembri 2016. Poukazujem na skutočnosť, že
WSPK tak nemá pohľadávku vo výške 89,16 EUR voči úpadcovi, a teda nie je veriteľom úpadcu a nemá právo
hlasovať na SV. Dodatočne dopĺňam, že NZ bola spísaná notárkou JUDr. Ingrid Mazúrovou Šoltésovou, so sídlom
Banská Bystrica dňa 13.06.2017.
Vyjadrenie WSPK v zast. JUDr. Nina Kováčová: trvá na tom, že je účastníkom tohto konania. Boli povedané
vážne tvrdenia, avšak ničím nepodložené, NZ nepredložili, veriteľovi nebola daná žiadna požiadavka na uhradenie
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vážne tvrdenia, avšak ničím nepodložené, NZ nepredložili, veriteľovi nebola daná žiadna požiadavka na uhradenie
tejto pohľadávky príp. nevynaložil žiadnu aktivitu, ak tvrdí, že účet bol zrušený. Teda trváme na tom, že máme právo
byť volený do VV a voliť a vykonávať ďalšie práva v súlade s Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 12.06.2017
o priznaní hlasovacích práv.
Konateľ úpadcu Ing. Peter Valach uvádza, že nahliadnutím do konkurzného spisu, vedeného na súde Žilina
konštatujem, že v spise sa nachádzajú dokumenty, ktoré predložila sama WSPK pri prihlasovaní tejto pohľadávka
a ktoré dokazujú, že dňa 30.11.2016 bol účet úpadcu, vedený vo WSPK zrušený, čím bolo znemožnené plniť na
tento účet. Uvedený depozit formou notárskej úschovy som zložil ja Ing. Peter Valach ako konateľ.
Veriteľ Mária Sluková v zast. JUDr. Juraj Sninský zároveň vznáša námietku voči uzneseniu o priznaní
hlasovacích práv v prospech veriteľa VIALE, s.r.o.
Správca do toho vstúpil a uviedol, že ani správca ani nikto iný nie je oprávnený namietať rozhodnutie súdu, na to
máme odvolací súd a odvolaciu lehotu, v rámci ktorej môže všetky námietky vzniesť, Vaša námietka nijakým
spôsobom neovplyvní priebeh hlasovania.
Ing. Peter Valach do toho vstúpil a uvádza: ako správca ste povinná námietku vypočuť, zaprotokolovať.
Veriteľ Mária Sluková v zast. JUDr. Juraj Sninský pokračuje a uvádza: Vznášam námietku, nakoľko nie je podľa
môjho názoru veriteľ VIALE, s.r.o. účastníkom, veriteľom predmetného konkurzného konania. Pohľadávka veriteľa
zapísaná v zozname pohľadávok pod por.č. 13/1 v celkovej výške 978.534,83 EUR zanikla v dôsledku ich
započítania a tým zanikli aj všetky zabezpečovacie práva veriteľa viažúce sa k tejto pohľadávke.
Správca uvádza, že toto bolo predmetom odôvodnenia uznesenia, ktorým súdu priznal hlasovacie práva,
opakujeme sa.
Veriteľ Mária Sluková v zast. JUDr. Juraj Sninský pokračuje a uvádza: Spoločnosť VAV HOLD a.s., so sídlom
Račianska 96, Bratislava, IČO: 43 904 505 v súlade s § 358 a nasl. Obchodného zákonníka započítal svoju splatnú
pohľadávku vo výške 978.534,83 EUR proti pohľadávke veriteľa VIALE, s.r.o. na základe Zmluvy o postúpení
pohľadávky zo dňa 06.09.2016, a to listom zo dňa 07.12.2016 s názvom Započítanie pohľadávok, doručené
veriteľovi 08.12.2016. Pohľadávka veriteľa tým zanikla jednostranným započítaním a tým zanikli aj všetky
zabezpečovacie práva. Ďalej uvádzam, že úpadcovi nebola zo strany WSPK pred postúpením predmetnej
pohľadávky doručená výzva na plnenie peňažného záväzku, s ktorým bol úpadca v tom čase v omeškaní nepretržite
dlhšie ako po dobu 90 dní, tak ako to predpokladá § 92 ods. 8 Zákona o bankách. Na základe uvedeného mám za
to, že Zmluva o postúpení pohľadávky je s poukazom na § 92 ods. 8 Zákona o bankách v spojení s § 525 ods. 2
Občianskeho zákonníka a § 39 Občianskeho zákonníka neplatná pre rozpor so zákonom. Na podporu týchto tvrdení
uvádzam, že otázkou neplatnosti zmluvy o postúpení pohľadávky, keď pôvodným veriteľom postupovanej
pohľadávky bola banka, sa zaoberali viaceré okresné a krajské súdy SR. Súdy jednotne konštatovali, že zákonným
predpokladom platného postúpenia pohľadávky, ktorej veriteľom je banka, je splnenie podmienky ustanovenej v §
92 ods. 8 Zákona o bankách, t.j. doručenie výzvy na plnenie peňažného záväzku dlžníkovi bankou, s ktorým je
dlžník v omeškaní tak ako to predpokladá § 92 ods. 8 Zákona o bankách. V prípade, že teda banka pred uzavretím
zmluvy o postúpení pohľadávky dlžníkovi nedoručila výzvu podľa § 92 ods. 8 Zákona o bankách v súdnom konaní
nebolo preukázané, súdy konštatovali, že takéto postúpenie pohľadávky nebolo platné pre nedodržanie ustanovenia
§ 92 ods. 8 Zákona o bankách, a teda pre rozpor so zákonom. V tejto súvislosti poukazujem na rozhodnutie
Okresného súdu Liptovský Mikuláš zo dňa 19.04.2016, sp.zn. 6C/17/2016, odôvodnenie rozhodnutia Krajského
súdu Prešov zo dňa 11.03.2015, sp.zn. 4Co/145/2014, rozhodnutie Krajského súdu Trnava zo dňa 08.06.2016,
sp.zn. 24Co/716/2015. Vzhľadom na vyššie uvedené je preto nevyhnutné konštatovať, že spoločnosť VIALE, s.r.o.
ako postupník nenadobudol popretú pohľadávku zo Zmluvy o úvere z dôvodu neplatnosti Zmluvy o postúpení
pohľadávky. Zároveň je nutné zdôrazniť aj tú skutočnosť, že pokiaľ spoločnosť VIALE, s.r.o. nenadobudol
pohľadávku zo Zmluvy o úvere, neprešlo na neho ani záložné právo zo záložnej zmluvy, ktorým bola táto
zabezpečená a ktoré je nevyhnutne späté s postupovanou pohľadávkou. S poukazom na uvedené mám za to, že
VIALE, s.r.o. nie je veriteľom úpadcu, keď súčasne z uvedeného dôvodu na neho neprešli/nemohli prejsť
zabezpečovacie práva zriadené/vzniknuté k pohľadávke. Ak totiž na VIALE, s.r.o. neprešla z dôvodu absolútne
neplatnej Zmluvy o postúpení pohľadávky samotná pohľadávka, nemohlo prejsť ani záložné právo zabezpečujúce
túto pohľadávku, a to najmä k nehnuteľnostiam úpadcu zapísaných na LV č. 8654, k.ú. Levice, k nehnuteľnostiam
vo vlastníctve spoločnosti EUROPA SC LV a.s., IČO: 43 924 581, zapísaných na LV č. 8548, k.ú. Levice, ako aj
záložné právo na obchodný podiel spoločnosti VAV Management s.r.o., Nám SNP 3, Banská Bystrica, IČO: 36 648
353 vo výške 6.638,78 EUR v spoločnosti úpadcu. VIALE, s.r.o. teda nie je záložným veriteľom úpadcu z titulu ním
v prihláške špecifikovaných záložných zmlúv, ktoré mali zabezpečovať pohľadávku tak na majetok úpadcu,
spoločnosti EUROPA SC LV a.s. a VAV Management s.r.o. Veriteľom pohľadávky je naďalej pôvodný veriteľ
WSPK. Z dôvodu, že zabezpečovacie práva neboli WSPK do konkurzu úpadcu riadne a včas prihlásené v základnej
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WSPK. Z dôvodu, že zabezpečovacie práva neboli WSPK do konkurzu úpadcu riadne a včas prihlásené v základnej
45 dňovej lehote, v zmysle § 28 ods. 4 ZKR priamo zo zákona zanikli. Všetko z mojej strany a dovoľujem si krátkou
cestou predložiť písomné vyhotovenie.
Správca uvádza, že námietky veriteľa Mária Sluková považuje za nedôvodné, nakoľko počas konkurzu je možné
uspokojovať pohľadávky len z výťažku majetku úpadcu podľa podmienok ZKR, tzn. nemohlo dôjsť k zániku
pohľadávky veriteľa WSPK splnením. Pokiaľ ide o veriteľa VIALE, s.r.o., Okresný súd Žilina sa Uznesením zo dňa
12.06.2017 dostatočným spôsobom vysporiadal s námietkami úpadcu, podnetom zabezpečeného veriteľa
a výsledkom tohto je priznanie hlasovacích práv na dnešnú SV a na ďalšie úkony veriteľa v konkurznom konaní.
Z tohto dôvodu mám za to, že veriteľ VIALE, s.r.o. má platné hlasovacie práva, to isté platí aj pokiaľ ide o veriteľa
WSPK.
Vyjadrenie veriteľa VIALE, s.r.o. v zast. JUDr. Štefan Gajdoš: Vznášam námietku voči postupu a prístupu
veriteľa Mária Sluková. Poukazujem na skutočnosť, že tento veriteľ má postavenie spriaznenej osoby. Zároveň
vznášam námietku neplatnosti plnej moci advokátskou kanceláriou, ktorá zastupuje tohto veriteľa. Súčasne
poukazujem, že prístup úpadcu má charakter šikanózneho výkonu práva a je rozpore s § 5 CSP a jediným úmyslom
je marenie konkurzné konanie a znemožňovať členstvo tak vo VV iným veriteľom, a to konkrétne VIALE, s.r.o. ako
aj WSPK.
Vyjadrenie WSPK, v zast. JUDr. Nina Kováčová – doplnenie: úpadca mal zrušený účet v súlade so Všeobecnými
obchodnými podmienkami banky, plnenie bolo možné na vnútorný účet banky. Takéto plnenie považujeme za
uprednostňovanie veriteľa v rozpore s ustanoveniami ZKR, ktoré bolo vykonané účelovo v deň konania SV,
považujeme to za šikanózny výkon práva, ktorý by nemal požívať ochranu v zmysle § 5 CSP. Ďalej namietame voči
veriteľovi Mária Sluková spriaznenosť s úpadcom, blízkymi osobami úpadcu, čo vlastne dokazuje aj tento
koordinovaný postup s úpadcom, resp. jeho konateľom an dnešnej SV.
Správca konštatuje, že veriteľ VIALE, s.r.o. ako navrhnutý člen VV-u, dosiahol dostatočný počet hlasov, tzn. nad
29.963 hlasov, na platné zvolenie za člena VV-u a bol zvolený za prvého člena VV-u.
Druhý navrhnutý člen VV:Mária Sluková s počtom hlasov nezabezpečenej pohľadávky vo výške 658. Po predložení
návrhu pristúpila SV k hlasovaniu o návrhu:
Hlasovanie:
Za: 2 veritelia (VIALE, s.r.o., Mária Sluková), spolu počet hlasov: 59.876 hlasov
Proti: nikto, spolu počet hlasov: 0 hlasov
Zdržali sa: 1 veriteľ (WSPK), spolu počet hlasov: 89 hlasov
Správca vyzval veriteľov, či vznáša niekto námietky voči tomuto hlasovaniu.
NÁMIETKY VERITEĽOV:
Veriteľ Mária Sluková v zast. JUDr. Juraj Sninský vznáša námietky voči tomuto hlasovaniu v nasledovnom znení:
Prijaté uznesenie namietame pre rozpor zo zákonom. Správca uvádza, že nebolo prijaté žiadne uznesenie. Veriteľ
Mária Sluková uvádza, že vznáša námietku voči hlasovaniu z dôvodu toho, že veriteľ VIALE, s.r.o. nie je podľa
nášho názoru účastníkom predmetného konkurzného konania s odkazom na predchádzajúce námietky uvedené pri
hlasovaní o prvom členovi VV.
Na výzvu správcu, či má niekto ďalšie námietky, nikto z veriteľov nevzniesol žiadne ďalšie námietky.
Správca konštatuje, že veriteľ Mária Sluková ako navrhnutý člen VV-u, dosiahol dostatočný počet hlasov, tzn. nad
29.983 hlasov, na platné zvolenie za člena VV-u a bol zvolený za druhého člena VV-u.
Tretí navrhnutý člen VV: Waldviertler Sparkasse Bank AG (WSPK) s počtom hlasov nezabezpečenej pohľadávky vo
výške 89. Po predložení návrhu pristúpila SV k hlasovaniu o návrhu:
Hlasovanie:
Za: 2 veritelia (VIALE, s.r.o., WSPK), spolu počet hlasov: 59.307 hlasov
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Proti: 1 veriteľ (Mária Sluková), spolu počet hlasov: 658 hlasov
Zdržali sa: nikto, spolu počet hlasov: 0 hlasov
Správca vyzval veriteľov, či vznáša niekto námietky voči tomuto hlasovaniu.
NÁMIETKY VERITEĽOV:
Veriteľ Mária Sluková v zast. JUDr. Juraj Sninský vznáša námietky voči tomuto hlasovaniu v nasledovnom znení:
veriteľ WSPK nemá právo hlasovať na SV, ani byť členom VV-u, nakoľko WSPK v čase konania SV nie je veriteľom
úpadcu z dôvodu zániku ňou prihlásenej pohľadávky s odkazom na predchádzajúce námietky uvedené pri hlasovaní
o prvom členovi VV-u, najmä na NZ.
Správca konštatuje, že veriteľ Waldviertler Sparkasse Bank AG (WSPK) ako navrhnutý člen VV-u, dosiahol
dostatočný počet hlasov, tzn. nad 29.983 hlasov, na platné zvolenie za člena VV-u a bol zvolený za tretieho člena
VV-u.
Správca konštatuje, že nakoľko sú prítomní traja veritelia oprávnení hlasovať a byť volení do VV-u, VV je
trojčlenný. Na základe uvedeného je VV trojčlenný. Preto bolo prijaté nasledovné
U z n e s e n i e č. 1 :
Prvá schôdza veriteľov volí trojčlenný veriteľský výbor v nasledovnom zložení:
1./ VIALE, s.r.o., so sídlom: SNP 56, Levice, IČO: 36 567 795
2./ Mária Sluková, Strmá 15, Banská Bystrica, IČO: 37 594 176
3./ Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom: Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924 a
Správca vyzýva veriteľov na vznesenie príp. námietok.
NÁMIETKY VERITEĽOV:
Veriteľ Mária Sluková v zast. JUDr. Juraj Sninský vznáša námietky voči prijatému uzneseniu č. 1 v nasledovnom
znení: Namietame, že spoločnosť WSPK z dôvodu zániku ňou prihlásenej pohľadávky nemal právo hlasovať na
tejto SV, ani voliť ani byť volený za člena VV-u, nakoľko pohľadávka zanikla s odkazom na odôvodnenie uvedené
v bode 1 a takisto namietame predmetné uznesenie z dôvodu rozporu so zákonom, nakoľko máme za to, že veriteľ
VIALE nie je podľa nášho názoru účastníkom, veriteľom tohto konkurzného konania s odkazom na písomné
vyjadrenie predložené krátkou cestou správcovi na tejto SV.
4. Rozhodovanie o výmene správcu
Správca, v súlade s ustanovením § 36 ZKR, oboznámil prítomných veriteľov o práve veriteľov navrhnúť do funkcie
nového správcu zo zoznamu správcov. Prítomní veritelia oprávnení na SV hlasovať majú právo navrhnúť do funkcie
nového správcu jednu osobu zo zoznamu správcov, ktorý vedie ministerstvo podľa osobitného predpisu. O
návrhoch na nového správcu SV hlasuje postupne od návrhu veriteľa s najvyšším počtom hlasov, až kým návrh na
nového správcu nie je schválený. Na základe uvedeného poučenia oslovujem veriteľa s najvyšším počtom hlasov
na účely hlasovania o výmene správu, tzn. veriteľa VIALE, s.r.o., či má návrh na výmenu správcu.
Veriteľ VIALE, s.r.o. navrhuje výmenu správcu, zapísaného v zozname správcov pod č.: S 1436 správcovskú
kanceláriu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., sídlo: Revolučná 10, Žilina. Veriteľ VIALE, s.r.o.
predložil Výpis z OR uvedeného správcu.
Hlasovanie:
Za: 1 veriteľ (VIALE, s.r.o.), spolu počet hlasov: 978.543 hlasov
Proti: 1 veriteľ (Mária Sluková), spolu počet hlasov: 658 hlasov
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Zdržali sa: 1 veriteľ (WSPK), spolu počet hlasov: 89 hlasov
Správca konštatuje, že navrhnutý správca, resp. hlasovanie o výmene správcu, dosiahol dostatočný počet hlasov
na výmenu správcu, tzn. nad 489.646 hlasov. Na základe hlasovania bolo prijaté nasledovné
U z n e s e n i e č. 2 :
Prvá schôdza veriteľov sa uzniesla na výmene doterajšieho správcu: JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom
kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zn.správcu: S 1448 a navrhuje súdu, aby odvolal doterajšieho
správcu.
Schôdza veriteľov schvaľuje návrh na nového správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.,
sídlo: Šoltésovej 2, Bratislava, kancelária: Revolučná 10, Žilina a navrhuje súdu, aby ho ustanovil do
funkcie nového správcu.
Správca vyzval veriteľov na vznesenie príp. námietok.
NÁMIETKY VERITEĽOV:
Veriteľ Mária Sluková v zast. JUDr. Juraj Sninský vznáša námietky voči prijatému uzneseniu č. 2 v nasledovnom
znení: Spoločnosť VIALE, s.r.o. podľa nášho názoru nie je účastníkom, veriteľom predmetného konkurzného
konania, nakoľko pohľadávka veriteľa zapísaná pod por.č. 13/1 v celkovej výške 978.543,83 EUR zanikla
v dôsledku započítania a tým zanikli aj všetky zabezpečovacie práva veriteľa viažúce sa k tejto pohľadávke. Z tohto
dôvodu vznášame námietku v znení predloženom písomne správcovi krátkou cestou.
5. Rôzne
Správca dal priestor veriteľom na prípadné pripomienky k priebehu schôdze a vyzval veriteľov na podanie
prípadných námietok, uplatnených proti prijatým uzneseniam z dôvodu ich rozporu so zákonom, ktoré sú v inom
v znení ako už boli použité.
Veriteľ Mária Sluková v zast. JUDr. Juraj Sninský vznáša námietku voči WSPK, nakoľko nemala byť účastná tohto
hlasovania z dôvodu toho, že ich pohľadávka zanikla na základe NZ a písomných dôvodov.
6. Záver
Vzhľadom na vyčerpanie programu prvej schôdze veriteľov, správca poďakoval prítomným veriteľom za účasť a
rokovanie prvej SV ukončil. Vzhľadom na zvolenie VV, správca v zmysle § 38 ods. 1 ZKR, so súhlasom zvolených
členov VV, zvoláva prvé zasadnutie VV, ktoré sa bude konať o 11.30 hod. Ukončenie prvej schôdze veriteľov
o 10.55 hod.
Predseda schôdze veriteľov:
...............................................
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K013796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M - Real Invest Plus, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 735 744
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 5K/2/2017/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
5K/2/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Dátum: 13.06.2017
Miesto: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina (kancelária správcu)
Otvorenie: 11.45 hod.
Úpadca: M – Real Invest Plus, s.r.o. „v konkurze“, IČO: 36 735 744, sídlo: Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina /ďalej len
„Úpadca“/
Správca: JUDr. Lenka Maďarová, sídlo kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina /ďalej len „Správca“/
Sp. zn. súdneho spisu: 5K/2/2017 (Okresný súd Žilina)
Sp. zn. správc. spisu: 5K/2/2017/S 1448
Zoznam Prítomných členov veriteľského výboru:
1./ VIALE, s.r.o., so sídlom: SNP 56, Levice, IČO: 36 567 795 v zast. ADVISORY LAW OFFICE – Dr. Gajdoš, s.r.o.,
JUDr. Štefan Gajdoš – konateľ a advokát
...................................
podpis
2./ Mária Sluková, Strmá 15, Banská Bystrica, IČO: 37 594 176 v zast. JUDr. Adela Lovašš, Aequitas s.r.o., Banská
Bystrica, JUDr. Juraj Sninský – advokátsky koncipient
...................................
podpis
3./ Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom: Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924 a /ďalej
len ako aj „WSPK“/ v zast. Advokátska kancelária Sympatia Legal, s.r.o., JUDr. Nina Kováčová – advokátsky
koncipient
...................................
podpis
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie veriteľského výboru
Voľba predsedu veriteľského výboru
Rôzne
Záver

Opis priebehu zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie veriteľského výboru
Správca privítal prítomných členov veriteľského výboru (ďalej len „VV“) a skonštatoval nasledovné skutočnosti: VV
bol zvolaný správcom v súlade so zákonom riadne a včas, a to na záver prvej schôdze veriteľov dňa 13.06.2017; VV
je v súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia; na prijatie
uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV, pričom každý člen VV má jeden
hlas. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov VV prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.
2. Voľba predsedu VV
Správca vyzval prítomných členov VV, aby si spomedzi seba zvolili predsedu VV, ktorý bude riadiť činnosť VV. Za
predsedu VV členovia VV navrhli veriteľa: VIALE, s.r.o., so sídlom: SNP 56, Levice, IČO: 36 567 795. Po predložení
návrhu pristúpil VV k hlasovaniu o návrhu:
Hlasovanie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za: 2 hlasy (VIALE, s.r.o., WSPK)
Proti: 1 hlas (Mária Sluková)
Zdržalo sa: 0 hlasov (nikto)
Správca vyzval veriteľov, aby vzniesli príp. námietky.
Veriteľ Mária Sluková vzhľadom na námietky uvedené na 1. Schôdze veriteľov /“SV“/ máme za to, že WSPK
nemohla byť volená do VV-u z dôvodu, že v čase konania 1. SV nebola veriteľom úpadcu, došlo k zániku
prihlásenej pohľadávky WSPK spnením. VIALE, s.r.o. nemohla byť rovnako volená do VV-u, nakoľko jeho
pohľadávka zanikla jednostranným započítaním. Odvolávam sa v celom rozsahu na písomné námietky predložené
správcovi na 1. SV.
Na základe hlasovania bolo prijaté nasledovné
Uznesenie č. 1:
Veriteľský výbor určuje za predsedu veriteľského výboru veriteľa: VIALE, s.r.o., so sídlom: SNP 56, Levice,
IČO: 36 567 795.
V súvislosti s prijatým uznesením, správca vyzýva veriteľov na vznesenie príp. námietok. Veriteľ Mária Sluková
vznáša námietky z dôvodov uvádzaných v námietkach proti hlasovaniu. Na základe prijatého uznesenie odovzdal
vedenie zasadnutia VV jeho predsedovi.
3. Rôzne
Všetci členovia VV sa dohodli, že komunikáciu ohľadom prípravy zasadnutia ďalšieho VV budú realizovať
v e-mailovej forme, pričom jednotlivé kontaktné adresy sú:
Na účely zverejnenia tejto zápisnice do OV podľa § 38 ods. 6 ZKR sa členovia VV dohodli, že táto zápisnica bude
zverejnená bez uvedenia ich kontaktných údajov. Tieto ostanú súčasťou zápisnice, ktorá je súčasťou súdneho
a správcovského spisu.
Žiaden z prítomných členov VV nemal návrh na ďalší bod, ktorým by sa rozšíril program zasadnutia VV.
4. Záver
Predseda VV poďakoval prítomným za účasť. VV ukončený o 12.00 hod.
V mene VIALE, s.r.o. - predsedu VV:
...............................................
JUDr. Štefan Gajdoš

Správca:
...............................................
JUDr. Lenka Maďarová

K013797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Ivan Bobák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švábolka 52, 976 69 Valkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/10/2017 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/10/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Bc. Ivan Bobák, nar.
24.04.1966, trvale bytom Švábolka 52, Valkovňa, 976 69 Valkovňa, Pohorelá; obchodné meno Ivan Bobák, so
sídlom Švábolka 52, Valkovňa, 976 69 Valkovňa, Pohorelá, IČO: 33 995 192 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/10/2017, zo dňa 02.06.2017 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor Bc. Ivan Bobák, date of birth 24.04.1966, residency at Švábolka 52, Valkovňa, 976 69 Valkovňa,
Pohorelá; business name Ivan Bobák, residency at Švábolka 52, Valkovňa, 976 69 Valkovňa, Pohorelá, ID
number: 33 995 192, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the
District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/10/2017 dated on 02th of june 2017, the bankruptcy was declared
on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 109/2017 dňa
08.06.2017. Dňom 09.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 109/2017 on
08th of june 2017. Bankruptcy was declared on 09th of june 2017.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dolná 6
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 10.07.2017.
The date 10th of june 2017 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods.
3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business
Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA).

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

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

linku:

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

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca konkurznej podstaty
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., trustee

K013798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Čopík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Janského 4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1953
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/34/2017 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/34/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Ing. Milan Čopík, nar. 27. 01. 1953, trvale bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom,
adresa na doručovanie Dr. Janského 4, 965 01 Žiar nad Hronom; obchodné meno Ing. Milan Čopík - RAMU, so
sídlom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 33 329 940, zastúpeného: Centrum právnej pomoci,
so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žiar nad Hronom, so sídlom SNP
613/124, 965 01 Žiar nad Hronom týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú
právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od
13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K013799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milan Čopík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Janského 4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1953
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/34/2017 / S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/34/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca") Ing.
Milan Čopík, nar. 27. 01. 1953, trvale bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 4OdK/34/2017, zo dňa 07.06.2017 bol vyhlásený konkurz
Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Ing. Milan Čopík, born 27. 01. 1953, Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom,
our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, proc. no:
4OdK/34/2017dated on 07.06.2017 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 112/2017 zo dňa
13.06.2017. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 112/2017 on
13.06.2017. The bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: LICITOR
recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Pre
každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a
suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí
vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná
pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000
z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR recovery, k.s.,
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The
lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the
seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests;
the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or
an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according
the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

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

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated
or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim in the
bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to
correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 125 of the
BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

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

LICITOR recovery, k.s., správca

K013800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ján Pleško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 107/23, 976 32 Badín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/24/2017 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/24/2017
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 zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Ing. Ján Pleško, nar.
01.04.1960, trvale bytom SNP 107/23, 976 32 Badín (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/24/2017, zo dňa 05.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor Ing. Ján Pleško, , date of birth 01.04.1960, residency SNP 107/23, 976 32 Badín, (hereinafter only “the
Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/24/2017
dated on 05th of june 2017, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 110/2017 dňa
09.06.2017. Dňom 10.06.2017 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 110/2017 on
09th of june 2017. Bankruptcy was declared on 10th of june 2017.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Jana Jandová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Jana Jandová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 11.06.2017.
The date 11th of june 2017 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer
zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods.
3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business
Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l
sec. 3 BRA).

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

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or
the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated
by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in
currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the
National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§
29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than
in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May
2000.

JUDr. Jana Jandová, správca
JUDr. Jana Jandová, trustee

K013801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hanes
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 3915/89, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2017 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/17/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
Por.č.

Popis súpisovej zložky

Vrátenie
preplatku zrážok
4. PROFICREDITSLOVAKIA s.r.o.

zo

Hodnota EUR
mzdy

úpadcu

po

Právny dôvod

vyhlásení

konkurzu

Poznámka
v prospech

veriteľa

5. Zrážky zo mzdy úpadcu za 05/2017

§ 67 ods. 1
52,88 písm.
b/
ZKR
§ 67 ods. 1
383,00 písm.
b/
ZKR

K013802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Chovanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/31/2016 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/31/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
Por.č.

Popis súpisovej zložky

Hodnota EUR

Právny dôvod

Poznámka

Príjmy úpadcu za mesiac 05/2017podliehajúce konkurzu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté výkonom
8. rozhodnutia alebo exekúciou

Vo Zvolene, dňa 12.06.2017.

66,38

JUDr. Viera Cibulová, 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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K013803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 052 001
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 1K28/2011S88
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K28/2011
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo schôdze veriteľského výboru úpadcu SPORITEĽNÉ DRUŽSTVO STRED BB „v
konkurze“, so sídlom Nám. Slobody 5, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 36 052 001 dňa 13.06.2017
Miesto konania: Námestie Slobody 5, 974 01Banská Bystrica Dátum a čas konania: 13.06.2017 o 10,00
hod. Prítomní (v zmysle Prezenčnej listiny zo schôdze veriteľov): 1, Ing. Branislav Lazárik 2,
ROZKVET výrobné družstvo IČO: 003168335 zast.: Ing. Juraj Sokol 3, QUALITEX s.r.o. IČO:
36660337 zast.: Ing Marián Rybár Predseda: Ing. Branislav Lazárik Zapisovateľ: Správca Mgr. Pavel
Vrška Program schôdze veriteľského výboru: 1. Otvorenie schôdze veriteľského výboru 2. Informácia o
stave konkurzného konania, rokovanie o ďalšom postupe v konaní 3. Rôzne 4. Záver schôdze Schôdzu
zvolal správca úpadcu Mgr. Pavel Vrška. Bod 1.Otvorenie schôdze veriteľského výboru Ing. Branislav
Lazárik otvoril po dohode so správcom schôdzu veriteľského výboru. Požiadal správcu o poskytnutie
informácií o stave konkurzného konania, predovšetkým o stave súdnych konaní. Bod 2.Informácia o
stave konkurzného konania, rokovanie o ďalšom postupe v konaní Správca informoval veriteľský výbor
o momentálnom stave súdnych konaní v nadväznosti na podklady a informácie poskytnuté zo strany
právneho zástupcu advokátskej kancelárie FUTEJ &Partners, s.r.o. Naďalej prebiehajúcimi súdnymi
konaniami je konanie o náhradu škody vedené proti SR zastúpenej Národnou bankou Slovenska, ktoré je
momentálne predmetom odvolacieho konania na Krajskom súde v Bratislave základe podaného
odvolania úpadcu, a ďalej, konanie o zaplatenie poistného plnenia proti spoločnosti AIG EuropeLimited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, ktoré je doposiaľ vedené na Okresnom súde Bratislava I.
Vzhľadom na dlhotrvajúce prieťahy v tomto súdnom konaní sa prítomní zhodli na potrebe podania
opätovnej sťažnosti na prieťahy spolu so žiadosťou o vytýčenie termínu pojednávania. Bod 3. Rôzne V
rámci bodu rôzne sa prejednal ďalší postup a požiadali sa členovia veriteľského výboru o doplňujúce
návrhy k zasadnutiu. Prítomných členovia sa dohodli, že ďalšie stretnutie veriteľského výboru sa
uskutoční podľa potreby, najneskôr však do konca roka 2017. Bod 4.: Záver Predseda veriteľského
výboru sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie veriteľského výboru ukončil o 11.30. hod. V
Banskej Bystrici dňa 13.06.2017 Predseda: Ing. Branislav Lazárik
K013804
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Zsolt Habodász
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tompová 656/6, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/51/2017
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/51/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Ing. Zsolt Habodász, nar. 10.09.1974, trvale bytom Tompová 656/6, 979 01 Rimavská Sobota;
obchodné meno Ing. Zsolt Habodász – AGRO-DOP, so sídlom Nám. Š. M. Daxnera 14/52, 979 01 Rimavská
Sobota, IČO: 35 484 977, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese
alebo na tel. čísle: 0948 828 233, 0948 376 167, e-mailom: skodova@restrukturalizacia.net.
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD., správca

K013805
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HAMA, s.r.o. " v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 055 760
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K78/2016/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K78/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka správcu:
S1568 ako správca konkurznej podstaty úpadcu: HAMA s.r.o., so sídlom: Rudlovská cesta 64, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 36 055 760 (ďalej aj len „Úpadca“), sp. zn. 4 K 78/2016 v súlade s vydaným záväzným pokynom
príslušného orgánu

vyhlasuje týmto oznamom:
1. kolo verejného ponukového konania na predaj podstatnej časti majetku patriaceho k podniku Úpadcu,

a to nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Banská Bystrica,
Katastrálnym odborom, pre okres: Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, kat. územie: Senica na LV č.
327, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve úpadcu, ako
·
·

pozemok reg. C s parc. č. 909, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2;
stavba so súp. č. 2732, popis stavby: garáž, postavená na pozemku reg. C s parc. č. 909, druh
pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2.

A. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3,
974 01 Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením: „PONUKA-HAMA-NEOTVÁRAŤ“ v lehote na
predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
pätnástym dňom o 15:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň.
B. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na kúpu podstatnej časti majetku patriacej k podniku Úpadcu,
ktorú tvorí vymedzený predmet speňaženia, inak sa na neskoršie podané ponuky nebude prihliadať. Riadne
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ktorú tvorí vymedzený predmet speňaženia, inak sa na neskoršie podané ponuky nebude prihliadať. Riadne
doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm.
b) do 15:00 hod., v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň.

C. Záväzná ponuka na kúpu podstatnej časti majetku patriacej k podniku Úpadcu musí obsahovať:
1.
Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických
osôb meno, priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom
registri);
2.
Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo
iného zákonného registra, nie staršie ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky;
3.

Čestné vyhlásenie záujemcu, že nemá záväzky voči Úpadcovi,

4.
Návrh kúpnej ceny za podstatnú časť majetku patriacu k podniku Úpadcu, ktorú tvorí predmet
speňaženia;

D. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. C.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty
na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený so súhlasom príslušného orgánu vyradiť z
vyhodnotenia;
E. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom za účasti tretej osoby. Správca spíše o otváraní
obálok zápisnicu, ktorú podpíše tretia osoba prítomná pri otváraní obálok. Na otváraní obálok je oprávnený
zúčastniť sa príslušný orgán (jeho zástupca na základe plnej moci, poverená osoba na základe poverenia), pričom
správca je povinný oznámiť zabezpečenému veriteľovi dátum a presný čas otvárania doručených ponúk najmenej 1
pracovný deň vopred
F. Správca spomedzi doručených ponúk vyberie ponuku toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za
predmet speňaženia. Následne správca v deň otvárania obálok vyhodnotí vo forme písomnej správy doručené
ponuky, ktorú predloží spolu s rovnopisom zápisnice z otvárania ponúk a kópiou doručených ponúk príslušnému
orgánu.
G. Víťaza ponukového konania správca konkurznej podstaty vyzve na uzatvorenie zmluvy o predaji podstatnej časti
majetku patriacej k podniku Úpadcu za podmienok uvedených v § 92 ods. 3 a 6 ZKR, v lehote 15 pracovných dní
odo dňa uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Podstatná časť majetku patriaca k podniku Úpadcu, ktorú tvorí
predmet speňaženia, sa bude speňažovať v stave, v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia zmluvy o jej predaji,
tak ako stojí a leží.

V Banskej Bystrici, dňa 14.6.2017

KP recovery, k.s., správca

K013806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: eMTrade, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomerská Vieska 269, 965 01 Ladomerská Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 628 760
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
Komenského 18, 984 01 Lučenec
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Spisová značka správcovského spisu: 2K/98/2016S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/98/2016
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU
Dátum:

09.06.2017

Miesto:

Hotel Clavis, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec

Úpadca:

eMTrade, a.s.
so sídlom 965 01 Ladomerská Vieska 269
IČO: 36 628 760

Správca:

JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, Komenského 18, Lučenec

Spisová značka súdneho spisu: 2K 98/2016
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:
1. OTP Banka Slovensko a.s.
so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava
1. Daňový úrad Banská Bystrica,
so sídlom Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
1. MTM–Zlieváreň, s.r.o.
so sídlom Lieskovská cesta 4743, 960 01 Zvolen
Ďalej prítomný:

JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca

Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu veriteľského výboru
Ad. I.
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 12.00 hod. správca podstaty. 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. Konštatoval, že sú prítomní všetci členovia veriteľského výboru, čím veriteľský
výbor je uznášaniaschopný.
Ad. II.
Voľba predsedu veriteľského výboru
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Správca vyzval prítomných veriteľov na predloženie návrhov na predsedu veriteľského výboru. Zo strany veriteľa
OTP Banka Slovensko a.s. bol predložený návrh, aby predsedom veriteľského výboru bol zvolený veriteľ SR –
Daňový úrad Banská Bystrica v zast. Slovenská konsolidačná, a.s.
Na to dal správca hlasovať, aby predsedom veriteľského výboru bol zvolený veriteľ SR - Daňový úrad Banská
Bystrica v zast. Slovenská konsolidačná, a.s.
Výsledok hlasovania:
OTP Banka Slovensko a.s.

ZA

SR - Daňový úrad Banská Bystrica v zast.
Slovenská konsolidačná
MTM – Zlievareň, s.r.o.

ZA
ZA

Správca úpadcu konštatoval, že návrh bol prijatý.
Uznesenie:
Veriteľský výbor zvolil na svojom zasadnutí za predsedu veriteľského výboru veriteľa SR – Daňový úrad
Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, Banská Bystrica, v zast. Slovenská konsolidačná a.s., Cintorínska 21,
Bratislava.
Ďalej si členovia veriteľského výboru vymenili e-mailové adresy, aby komunikácia medzi členmi mohla prebiehať
e-mailovou formou nasledovne:
·
·
·

OTP Banka Slovensko a.s. – blaho_m@otpbanka.sk
SR – Daňový úrad Banská Bystrica, v zast. Slovenská konsolidačná a.s. purbanic@slovenska-konsolidacna.sk
MTM–Zieváreň, s.r.o. – office@akmp.sk

V závere predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť.
Rokovanie zasadnutia veriteľského výboru ukončil správca úpadcu o 12,30 hod.

SR – Daňový úrad Banská Bystrica, v zast.
Slovenská konsolidačná, a.s., zast.
Ing. Lívia Štulajterová

……………………….

K013807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Radoslav Tužinský BADGER
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 1361/50, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 992 567
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
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Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2K/34/2016 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/34/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje zapísanie pohľadávok
do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ

IČO Ulica číslo Obec

PSČ

Prihlásená suma – Celková suma

Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica

Nová 13

Banská Bystrica

974 01 2 768,29EUR

Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica

Nová 13

Banská Bystrica

974 01 6 714,01 €

Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica

Nová 13

Banská Bystrica

974 01 14 483,96 €

Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica

Nová 13

Banská Bystrica

974 01 22 533,94 €

Slovenská republika - Daňový úrad Banská Bystrica

Nová 13

Banská Bystrica

974 01 24 423,19 €

SKP, k.s. správca úpadcu Ing. Radoslav Tužinský BADGER

K013808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K.H.S.SK., spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráž 8419 / 0, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 407 364
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2016 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Opis
súpisovej
Číslo
zložky
majetku

291

Celková
Právny dôvod
suma v
vzniku
€

Kúpna zmluva na
peňažná
1
tovar zo dňa
pohľadávka 291,00 €
1.12.2015

Meno priezvisko a
Splatnosť bydlisko dlžníka,
dátum narodenia

Súpisová
Deň
Dôvod
Deň
hodnota
vylúčenia vylúčenia
zapísania Dôvod zapísania
stanovená
majetku majetku
majetku majetku do súpisu
vlastným
zo
zo
do súpisu
odhadom
súpisu
súpisu
správcu

ALLCORA, s.r.o.,
Česká Třebová,
Boženy Němcové
31.12.2015
601, okres Ústí nad
Orlicí, PSČ 56002,
IČO: 64824730

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
1.12.2015

-

-
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292

Kúpna zmluva na
peňažná
1
tovar zo dňa
pohľadávka 541,03 €
23.10.2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Eduard Bečka - ELMA
Kúpna zmluva na
5.11.2014 IČO: 33674752
14.6.2017 tovar zo dňa
95601 Bojná 108
23.10.2014

Deň vydania: 19.06.2017

-

-

462,31

5.1.2016

BEKOM, s.r.o.
366 Kolárovice 013
54, IČO:
36 376 965

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
22.12.2015

-

-

138,90

6.1.2016

BEKOM, s.r.o.
366 Kolárovice 013
54, IČO:
36 376 965

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
23.12.2015

-

-

155,13

Borovský Martin,
Kúpna zmluva na
28.5.2015 Jablonka 101, 90621 14.6.2017 tovar zo dňa
Jablonka
14.5.2015

-

-

72,90

Kúpna zmluva na
peňažná
1
296
tovar zo dňa
pohľadávka 222,44 €
1.1.2014

FIALA PROP s.r.o.
(predtým DAST
Velkoobchod s.r.o.),
11.10.2013
Vysoká 56, 756 41
Lešná, IČO:
26792591

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
1.1.2014

-

-

122,24

Kúpna zmluva na
peňažná
297
tovar zo dňa
pohľadávka 292,75 €
1.1.2014

FIALA PROP s.r.o.
(predtým DAST
Velkoobchod s.r.o.),
29.12.2013
Vysoká 56, 756 41
Lešná, IČO:
26792591

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
1.1.2014

-

-

29,28

Kúpna zmluva na
peňažná
293
tovar zo dňa
pohľadávka 277,80 €
22.12.2015

Kúpna zmluva na
peňažná
294
tovar zo dňa
pohľadávka 310,25 €
23.12.2015

295

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 243,00 €
14.5.2015
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Kúpna zmluva na
peňažná
298
tovar zo dňa
pohľadávka 138,31 €
20.1.2014

Konkurzy a reštrukturalizácie

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
20.1.2014

-

-

13,83

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
4.11.2015

-

-

138,00

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
15.12.2015

-

-

447,29

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
11.8.2014

-

-

250,10

1.1.2015

FERROLI S.p.a, 78 v
Ritonda, San
Kúpna zmluva na
Bonifacio, VR 37047, 14.6.2017 tovar zo dňa
37047 San Bonifacio
18.12.2014
VR, Taliansko

-

-

4,49

1.1.2016

FITNESS CENTRUM
VITALIS s.r.o.
Kúpna zmluva na
Gagarinova 2490
14.6.2017 tovar zo dňa
Topoľčany 955 01
18.12.2015
IČO: 35 965 011

-

-

52,54

3.2.2014

299

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 276,00 €
4.11.2015

18.11.2015

300

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 894,57 €
15.12.2015

29.12.2015

301

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 833,65 €
11.8.2014

25.8.2014

peňažná
302
pohľadávka 14,96 €

Kúpna zmluva na
tovar zo dňa
18.12.2014

Kúpna zmluva na
peňažná
303
tovar zo dňa
pohľadávka 105,07 €
18.12.2015

FIALA PROP s.r.o.
(predtým DAST
Velkoobchod s.r.o.),
Vysoká 56, 756 41
Lešná, IČO:
26792591

Deň vydania: 19.06.2017

EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
Dolný Kubín 026 01
IČO:
36 415 014

EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
Dolný Kubín 026 01
IČO:
36 415 014

EuroStar plus, s.r.o.
Veľká Okružná 43
Žilina 010 01
IČO: 36 674 893
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304

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 813,46 €
18.2.2015

Kúpna zmluva na
peňažná
305
tovar zo dňa
pohľadávka 718,08 €
17.12.2015

306

Kúpna zmluva na
peňažná
1
tovar zo dňa
pohľadávka 090,00 €
31.7.2015

Kúpna zmluva na
peňažná
307
tovar zo dňa
pohľadávka 383,30 €
31.12.2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 19.06.2017

Róbert Humeník IČO:
Kúpna zmluva na
37547755, 05001
14.6.2017 tovar zo dňa
Revúca
18.2.2015
1. Mája 649/39

-

-

244,04

Ing. Bohumil Glezgo REMESLO IČO:
Kúpna zmluva na
31.12.2015 10931198 96501 Žiar 14.6.2017 tovar zo dňa
nad Hronom
17.12.2015
Priemyselná 12

-

-

359,04

IZOLOX, s.r.o.
(právny nástupca
spoločnosti
INSPIRON, s.r.o.)
14.8.2015
Lamačská cesta 69
Bratislava - mestská
časť Lamač 841 03,
IČO: 36 718 068

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
31.7.2015

-

-

545,00

Ján Garaj - IDA, s.r.o.
Jasovská 3184/41
Kúpna zmluva na
14.1.2016 Bratislava 851 07
14.6.2017 tovar zo dňa
IČO:
31.12.2015
31 349 099

-

-

191,65

4.3.2015

308

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 754,32 €
14.11.2014

28.11.2014

Kohút Ján, Sklabiňa
038 23, Sklabiňa

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
14.11.2014

-

-

226,30

309

Kúpna zmluva na
peňažná
2
tovar zo dňa
pohľadávka 058,50 €
15.05.2015

29.5.2015

KP Mont Nitra, s.r.o.
Kúpna zmluva na
Cabajská 10
14.6.2017 tovar zo dňa
Nitra 949 01, IČO:
15.05.2015
47 057 025

-

-

617,55
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Deň vydania: 19.06.2017

310

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 253,97 €
24.2.2015

10.3.2015

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
24.2.2015

-

-

76,19

311

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 809,40 €
14.5.2015

Mandli Andrej,
Kúpna zmluva na
28.5.2015 Machova 37, 821 06 14.6.2017 tovar zo dňa
Bratislava 214
14.5.2015

-

-

242,82

Kúpna zmluva na
peňažná
3
312
tovar zo dňa
pohľadávka 993,80 €
24.11.2015

MARO s. r. o. ,
obchod a projekce
IČO: 47453427
8.12.2015
Chrudimská 2811,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
24.11.2015

-

-

1996,90

Kúpna zmluva na
peňažná
4
313
tovar zo dňa
pohľadávka 248,00 €
4.12.2015

MARO s. r. o. ,
obchod a projekce
IČO: 47453427
18.12.2015
Chrudimská 2811,
Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
4.12.2015

-

-

2124,00

Mgr. Ondek Kamil,
Kúpna zmluva na
15.12.2015 Lúčna 7/500, 08 641, 14.6.2017 tovar zo dňa
Raslavice
1.12.2015

-

-

28,65

Eva Moskáľová ELMOP IČO:
14.2.2014 40140229, 02301
Oščadnica
1236

-

-

102,00

314

peňažná
pohľadávka 57,30 €

Kúpna zmluva na
tovar zo dňa
1.12.2015

Kúpna zmluva na
peňažná
1
315
tovar zo dňa
pohľadávka 020,00 €
31.01.2014

Král Ján, Sklabiňa,
038 23, Sklabiňa

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
31.01.2014
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Deň vydania: 19.06.2017

Kúpna zmluva na
peňažná
316
tovar zo dňa
pohľadávka 354,28 €
1.12.2014

Eva Moskáľová ELMOP IČO:
16.12.2014 40140229, 02301
Oščadnica
1236

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
1.12.2014

-

-

106,28

Kúpna zmluva na
peňažná
1
317
tovar zo dňa
pohľadávka 242,00 €
16.07.2015

Eva Moskáľová ELMOP IČO:
30.7.2015 40140229, 02301
Oščadnica
1236

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
16.07.2015

-

-

621,00

Kúpna zmluva na
peňažná
1
318
tovar zo dňa
pohľadávka 204,20 €
22.7.2015

5.8.2015

Eva Moskáľová ELMOP IČO:
40140229, 02301
Oščadnica
1236

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
22.7.2015

-

-

602,10

Kúpna zmluva na
peňažná
2
319
tovar zo dňa
pohľadávka 709,60 €
7.10.2015

Eva Moskáľová ELMOP IČO:
21.10.2015 40140229, 02301
Oščadnica
1236

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
7.10.2015

-

-

1354,80

Kúpna zmluva na
peňažná
320
tovar zo dňa
pohľadávka 837,42 €
8.10.2015

Eva Moskáľová ELMOP IČO:
22.10.2015 40140229, 02301
Oščadnica
1236

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
8.10.2015

-

-

418,71

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
15.10.2015

-

-

265,44

Kúpna zmluva na
peňažná
321
tovar zo dňa
pohľadávka 530,88 €
15.10.2015

Eva Moskáľová ELMOP IČO:
29.10.2015 40140229, 02301
Oščadnica
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Oščadnica
1236

Deň vydania: 19.06.2017

15.10.2015

Kúpna zmluva na
peňažná
322
tovar zo dňa
pohľadávka 507,68 €
20.10.2015

Eva Moskáľová ELMOP IČO:
3.11.2015 40140229, 02301
Oščadnica
1236

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
20.10.2015

-

-

253,84

Kúpna zmluva na
peňažná
323
tovar zo dňa
pohľadávka 676,27 €
20.10.2015

Eva Moskáľová ELMOP IČO:
3.11.2015 40140229, 02301
Oščadnica
1236

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
20.10.2015

-

-

338,14

Kúpna zmluva na
peňažná
2
324
tovar zo dňa
pohľadávka 849,74 €
27.11.2015

Eva Moskáľová ELMOP IČO:
11.12.2015 40140229, 02301
Oščadnica
1236

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
27.11.2015

-

-

1424,87

Kúpna zmluva na
peňažná
1
325
tovar zo dňa
pohľadávka 330,10 €
10.12.2015

Eva Moskáľová ELMOP IČO:
24.12.2015 40140229, 02301
Oščadnica
1236

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
10.12.2015

-

-

665,05

Kúpna zmluva na
peňažná
326
tovar zo dňa
pohľadávka 128,76 €
14.8.2015

Eva Moskáľová ELMOP IČO:
28.8.2015 40140229, 02301
Oščadnica
1236

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
14.8.2015

-

-

64,38

peňažná

Kúpna zmluva na

Eva Moskáľová ELMOP IČO:

Kúpna zmluva na
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-

-

184,76

Eva Moskáľová ELMOP IČO:
27.11.2015 40140229, 02301
Oščadnica
1236

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
13.11.2015

-

-

527,66

Pello Marek, 493
23.1.2015 Hontianske Nemce,
962 65

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
9.1.2015

-

-

133,55

Kúpna zmluva na
peňažná
330
tovar zo dňa
pohľadávka 365,62 €
23.11.2014

Peter Siráň
KAM-STAV IČO:
7.12.2014 41529952, 03601
Martin
Tomčany 10313

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
23.11.2014

-

-

109,69

Kúpna zmluva na
peňažná
331
tovar zo dňa
pohľadávka 777,72 €
12.11.2015

Marcela
Piszczatowska
Kúpna zmluva na
KOVOTHERM PLUS
26.11.2015
14.6.2017 tovar zo dňa
IČO: 45268371,
12.11.2015
95301 Zlaté Moravce
Robotnícka 55

-

-

388,86

-

-

49,50

Kúpna zmluva na
peňažná
1
328
tovar zo dňa
pohľadávka 055,32 €
13.11.2015

329

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 445,18 €
9.1.2015

peňažná
332
pohľadávka 99,00 €

Kúpna zmluva na
tovar zo dňa
26.11.2015

ELMOP IČO:
18.11.2015 40140229, 02301
Oščadnica
1236

Deň vydania: 19.06.2017

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
4.11.2015

327

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 369,52 €
4.11.2015

Konkurzy a reštrukturalizácie

PK - Partner s.r.o.
Kúpna zmluva na
Športová 1334
16.12.2015
14.6.2017 tovar zo dňa
Kysucké Nové Mesto
26.11.2015
024 01, IČO: 44 496
711
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PROFI - UNION, spol.
Kúpna zmluva na
s r.o. IČO: 27508412
14.6.2017 tovar zo dňa
Petříkovická 186,
9.12.2015
Poříčí, 541 01 Trutnov

333

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 856,27 €
9.12.2015

334

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 335,44 €
16.4.2015

P R O P S, spol. s r.o.
Kúpna zmluva na
30.4.2015 Limbašská 1
14.6.2017 tovar zo dňa
Pezinok 902 01 IČO:
16.4.2015
35 825 669

335

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 219,48 €
29.05.2015

P R O P S, spol. s r.o.
Kúpna zmluva na
12.6.2015 Limbašská 1
14.6.2017 tovar zo dňa
Pezinok 902 01 IČO:
29.05.2015
35 825 669

336

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 219,48 €
4.6.2015

P R O P S, spol. s r.o.
Kúpna zmluva na
18.6.2015 Limbašská 1
14.6.2017 tovar zo dňa
Pezinok 902 01 IČO:
4.6.2015
35 825 669

337

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 211,97 €
17.06.2015

338

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 370,80 €
2.9.2015

23.12.2015

1.7.2015

P R O P S, spol. s r.o.
Kúpna zmluva na
Limbašská 1
14.6.2017 tovar zo dňa
Pezinok 902 01 IČO:
17.06.2015
35 825 669

P R O P S, spol. s r.o.
Kúpna zmluva na
16.9.2015 Limbašská 1
14.6.2017 tovar zo dňa
Pezinok 902 01 IČO:
2.9.2015
35 825 669

Deň vydania: 19.06.2017

-

-

428,14

-

-

100,63

-

-

109,74

-

-

109,74

-

-

105,99

-

-

185,40
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339

Kúpna zmluva na
peňažná
1
tovar zo dňa
pohľadávka 224,00 €
14.10.2015

P R O P S, spol. s r.o.
Kúpna zmluva na
13.12.2015 Limbašská 1
14.6.2017 tovar zo dňa
Pezinok 902 01 IČO:
14.10.2015
35 825 669

340

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 467,76 €
14.10.2015

P R O P S, spol. s r.o.
Kúpna zmluva na
28.10.2015 Limbašská 1
14.6.2017 tovar zo dňa
Pezinok 902 01 IČO:
14.10.2015
35 825 669

341

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 695,99 €
2.11.2015

P R O P S, spol. s r.o.
Kúpna zmluva na
16.11.2015 Limbašská 1
14.6.2017 tovar zo dňa
Pezinok 902 01 IČO:
2.11.2015
35 825 669

342

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 399,84 €
11.11.2015

P R O P S, spol. s r.o.
Kúpna zmluva na
25.11.2015 Limbašská 1
14.6.2017 tovar zo dňa
Pezinok 902 01 IČO:
11.11.2015
35 825 669

Deň vydania: 19.06.2017

-

-

612,00

-

-

233,88

-

-

348,00

-

-

199,92

Kúpna zmluva na
peňažná
343
tovar zo dňa
pohľadávka 240,00 €
19.10.2015

Ivan Ramach
IČO:41040473, 95177
Kúpna zmluva na
2.11.2015 Kostoľany pod
14.6.2017 tovar zo dňa
Tribečom
19.10.2015
Č.d .57

-

-

120,00

Kúpna zmluva na
peňažná
1
344
tovar zo dňa
pohľadávka 194,79 €
14.10.2015

Rastislav Andrášik RASKOV IČO:
28.10.2015 40991679, 03601
Martin
Okružná 10665/1

-

-

597,40

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
14.10.2015
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peňažná
345
pohľadávka 67,35 €

Kúpna zmluva na
tovar zo dňa
7.7.2015

Richter + Frenzel
s.r.o. IČO: 61852325
Kúpna zmluva na
21.7.2015 Praha 9, U
14.6.2017 tovar zo dňa
Technoplynu 1572/1,
7.7.2015
PSČ 19800

-

-

33,68

peňažná
pohľadávka 47,00 €

Kúpna zmluva na
tovar zo dňa
23.9.2015

Šoška Milan,
7.10.2015 Kozinská 5, 02 705
Zázrivá

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
23.9.2015

-

-

23,50

Kúpna zmluva na
peňažná
347
tovar zo dňa
pohľadávka 576,00 €
7.10.2014

Spoje, s.r.o.
Horná Strieborná
Kúpna zmluva na
288/8
20.10.2014
14.6.2017 tovar zo dňa
Banská Bystrica 974
7.10.2014
01
IČO: 45 607 028

-

-

172,80

Kúpna zmluva na
peňažná
35
348
tovar zo dňa
pohľadávka 546,37 €
9.12.2015

Správa bytov - SK,
s.r.o.
24.2.2016 Kuzmányho 509/4
Martin 036 01
IČO: 45 556 211

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
9.12.2015

-

-

17773,19

346

Kúpna zmluva na
peňažná
349
tovar zo dňa
pohľadávka 174,38 €
1.1.2014

2.1.2014

STAVOOPRAVA,
spol. s r.o.
Hlaváčikova 13
Bratislava 841 05
IČO: 31 328 733

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
1.1.2014

-

-

17,44

Kúpna zmluva na
peňažná
350
tovar zo dňa
pohľadávka 546,12 €
19.2.2014

STAVOOPRAVA,
spol. s r.o.
28.2.2014 Hlaváčikova 13
Bratislava 841 05
IČO: 31 328 733

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
19.2.2014

-

-

54,61
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Kúpna zmluva na
peňažná
351
tovar zo dňa
pohľadávka 107,66 €
23.9.2015

Súkromná základná
Kúpna zmluva na
umelecká škola
7.10.2015
14.6.2017 tovar zo dňa
XOANA, Jesenského
23.9.2015
16, 97101 Prievidza

-

-

53,83

Kúpna zmluva na
peňažná
352
tovar zo dňa
pohľadávka 361,82 €
5.6.2015

Jana Tafernerová
TAFEX-EXPRESS
Kúpna zmluva na
19.6.2015 IČO: 45308209 96501 14.6.2017 tovar zo dňa
Žiar nad Hronom
5.6.2015
SNP 51

-

-

180,91

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
10.12.2015

-

-

55,80

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
22.7.2015

-

-

17,33

353

Kúpna zmluva na
peňažná
tovar zo dňa
pohľadávka 111,60 €
10.12.2015

TOPTHERM SK,
s.r.o.
Máchova 15/10643
24.12.2015 Bratislava Poddunajské
Biskupice 821 06
IČO: 47 113 880

354

Kúpna zmluva na
tovar zo dňa
22.7.2015

Patrik Trepáň ARCHANJEL IČO:
33031177, 03401
Ružomberok
Za dráhou, 7/20

peňažná
pohľadávka 34,66 €

5.8.2015

Kúpna zmluva na
peňažná
1
355
tovar zo dňa
pohľadávka 140,70 €
1.4.2014

Vladimír Burica
KVART IČO:
15.4.2014 35072601, 03853
Turany
Obchodná 595

Kúpna zmluva na
14.6.2017 tovar zo dňa
1.4.2014

-

-

114,07

Zmluva o
obchodnom
peňažná
zastúpení zo dňa
356
pohľadávka 581,59 € 01.01.2015 provízia
15.06.2015

Zmluva o
TACONOVA GmbH,
obchodnom
Rudolf-Diesel-Strasse
zastúpení zo dňa
17.6.2015 8, 78224 Singen
14.6.2017
01.01.2015 (Hohentwiel),
provízia
Nemecko
15.06.2015

-

-

290,80
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357

ELMEC GROUP Via I
Právo na vrátenie
Právo na vrátenie
peňažná
Maggio, 13, Poiana
zálohy zo zmluvy 15.6.2015
14.6.2017 zálohy zo zmluvy pohľadávka 501,50 €
maggiore VI,
zo dňa 15.06.2015
zo dňa 15.06.2015
Taliansko

-

250,75

358

Právo na vrátenie
O2 Slovakia, s.r.o.
peňažná
zálohy zo zmluvy o
Einsteinova 24
31.12.2015
pohľadávka 416,67 € telekomunikačných
Bratislava 851 01
službách
IČO: 35 848 863

Právo na vrátenie
zálohy zo zmluvy o
telekomunikačných
službách

-

208,34

359

peňažná
pohľadávka 39,32 €

Právo na vrátenie
14.6.2017 zálohy zo zmluvy zo dňa 31.12.2015

-

19,66

360

Pohľadávka na
peňažná
vrátenie DPH z
pohľadávka 417,02 €
Českej republiky

Pohľadávka na
14.6.2017 vrátenie DPH z
Českej republiky

-

208,51

TEST media, s.r.o.
Právo na vrátenie
Zvolenská 34
zálohy zo zmluvy 31.12.2015
Bratislava 821 09
zo dňa 31.12.2015
IČO: 35 832 525

31.12.2015

Finančná správa
Českej republiky

14.6.2017

-

K013809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SMIK spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 3163/64 / 0, 058 01 Poprad - Veľká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 609 493
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2017 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2017
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpisové č.1
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Opis súpisovej zložky majetku : motorové vozidlo PP – 453 CK, tov.
zn. FORD Kuga, opotrebenie značné
VIN
turbo

: WFORXXGCDR9P30597, benzín, 2,5l

Rok výroby

: 2009

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka

Súpisová hodnota

: 4500€

Zabezpečený veriteľ
Prešov

: Slovenská republika - Daňový úrad

Súpisové č.2
Opis súpisovej zložky majetku : nákladné vozidlo Toyota Hilux PP – 698 CJ, tov.zn.
Toyota Hilux, nepojazdné, šrotová cena
VIN

: JT131LN8509906452

Rok výroby

: 1992
Dôvod
dlžníka

zapísania

Súpisová hodnota
Zabezpečený veriteľ
Prešov

:

vlastníctvo

: 50€
: Slovenská republika - Daňový úrad

K013810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SMIK spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 3163/64 / 0, 058 01 Poprad - Veľká
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 609 493
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Radovan Muzika
Sídlo správcu:
Štúrova 30, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/8/2017 S1299
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/8/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisové č. 1
Opis súpisovej zložky majetku
práce,

: pohľadávka za prevedené stavebné

súdny spor Okresný súd Spišská Nová Ves, sp. zn. : 13C/104/2012
Súpisová hodnota

: 5805,00€ s príslušenstvom

Dôvod zapísania

: vlastníctvo dlžníka
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K013811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Toth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Horova 17, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1970
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/5/2017 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/5/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o možnosti nahliadať do spisu
V právnej veci úpadcu Karol Toth, nar.: 01.06.1970, bytom Pavla Horova 17, 080 01 Prešov, na ktorého majetok bol
uznesením Okresného súdu Prešov zverejneným v Obchodnom vestníku č.105/2017, zo dňa 02.06.2017, sp.zn.:
3OdK/5/2017 vyhlásený konkurz, oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z.
o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu iTRUSTee Restructuring, k.s., Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov v pracovných dňoch v pondelok až piatok
vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod.. Nahliadanie je možné si vopred dohodnúť e-mailom na: office@itrust.sk
alebo na tel. čísle: +421 907 397 703.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K013812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Toth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Horova 17, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1970
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/5/2017 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/5/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es)
(cs)
(da)
(de)
(et)
(en)
(fr)
(it)
(lv)
(lt)
(hu)
(mt)

„Convocatoria
para
la
presentación
de
créditos.
Plazos
aplicables“
"Výzva
k
přihlášení
pohledávky.
Závazné
lhůty"
„Opfordring
til
anmeldelse
af
fordringer.
Var
opmarksom
pa
fristerne“
„Aufforderung
zur
Anmeldung
einer
Forderung.
Etwaige
Fristen
beachten“
„Noude
esitamise
kutse.
Järgitavad
tähtajad"
„Invitation
to
lodge
a
claim.
Time
limits
to
be
observed“
„Invitation
a
produire
une
créance.
Délais
a respecter“
„Invito
all’insinuazione
di
un
credito.
Termine
da
osservare“
„Uzaicinajums
iesniegt
prasijumu.
Termini,
kas
jaievero"
„Kvietimas
pateikti
reikalavimą.
Privalomieji
terminai"
„Felhívás
követelés
bejelentésére.
Betartandó
határidők"
„Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
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(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu
(nl)
„Oproep
tot
indiening
van
schuldvorderingen.
In
acht
te
nemen
(pl)
„Wezwanie
do
zgłoszenia
wierzytelności.
Przestrzegać
(pt)
„Aviso
de
reclamaçao
de
créditos.
Prazos
legais
(sk)
„Výzva
na
prihlásenie
pohľadávky.
Je
potrebné
dodržať
stanovené
(sl)
„Poziv
k
prijavi
terjatve.
Roki,
ki
jih
je
treba
(fi)
„Kehotus
saatavan
ilmoittamiseen.
Noudatettavat
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

osservati"
termijnen”
terminów"
a observar“
termíny"
upoštevati"
määräajat”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 o konkurznom konaní týmto ako správca úpadcu
Karol Toth, nar.: 01.06.1970, bytom Pavla Horova 17, 080 01 Prešov, SR oznamujeme, že bol na majetok úpadcu
uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 3OdK/5/2017 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 105/2017
z 02.06.2017 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt
Karol Toth, born.: 01.06.1970, domicile Pavla Horova 17, 080 01 Prešov, our duty is to inform you, that District
Court Prešov, No. 3OdK/5/2017, promulgated in the Commercial bulletin No. 105/2017 dated 02.06.2017
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed our company 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). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1
ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde (§ 28 ods. 2
ZKR). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky
do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods.
3 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after
the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). 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 creditor the
application to the court. The application delivered into the mailbox of the trustee is considered as delivered even in
the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken
into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put
into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after
the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If 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). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not
be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
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what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28
sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim,
f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 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). The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged
in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca / trustee

K013813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Štefan Oltman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 77/69, 053 14 Spišský Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/5/2017 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/5/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Ing. Štefan Oltman, nar.
12. 5. 1961, trv. bytom Osloboditeľov 77/69, 053 14 Spišský Štvrtok týmto oznamuje, že účastníci konkurzného
konania a ich zástupcovia majú možnosť nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu v pracovných
dňoch v čase od 8.00 hod. – 12.00 hod a od 13.00 hod. – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle tel. 0903 113
095.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K013814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SABAR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 191 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 30R/1/2017 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30R/1/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka SABAR, s.r.o., so sídlom: Pod Stožkami 10, 040 01 Markušovce 053 21, Slovenská republika, IČO:
36 191 621, oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
reštrukturalizačného spisu správcu v kancelárii Ing. Viliama Lafka, Štúrova 19, 040 01 Košice, Slovenská republika,
a to v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej
adrese lafko@escorial.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 910 809 876.

Ing. Viliam Lafko

K013815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SABAR, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 191 621
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Viliam Lafko
Sídlo správcu:
Štúrova 19, 040 01 Košice - Staré mesto
Spisová značka správcovského spisu: 30R/1/2017 S1424
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30R/1/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council
v súlade s Nariadením Rady /ES/ č.
Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May 2000 on insolvency
1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa
29.05.2000 Vám ako správca dlžníka: SABAR, s.r.o., so According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated
sídlom Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce, Slovenská 29.05.2000 as the trustee of debtor SABAR, s.r.o., Pod Stožkami 10, 053 21
republika, IČO: 36 191 621, oznamujem, že Uznesením Markušovce, Slovak republic, Company Registration No.: 36 191
Krajského
súdu
Košice,
sp.
zn. 4CoKR/10/2017 zo 621, hereby I inform you, that Country Court in Košice permitted restructuring
dňa 25.05.2017,
uverejnenom
v Obchodnom
vestníku on the SABAR, s.r.o. and appointed me as the trustee of the debtor by its
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dňa 25.05.2017,
uverejnenom
v Obchodnom
vestníku on the SABAR, s.r.o. and appointed me as the trustee of the debtor by its
č. 112/2017 zo dňa 13.06.2017 súd povolil reštrukturalizáciu resolution No. 4CoKR/10/2017 dated 25.05.2017 and published in the
dlžníka SABAR, s.r.o. a zároveň som bol ustanovený za Commercial bulletin No. 112/2017 dated 13.06.2017.
správcu dlžníka.
Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia.
Restructuring begins by the authorization of the restructuring. The restructuring
Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením
is authorized by the publishing of the resolution permitting the restructuring in
uznesenia
o povolení
reštrukturalizácie
v Obchodnom
the Commercial bulletin, whereby the day following after the day of the
vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
publication of the court´s declaration in the Commercial bulletin is treated as the
uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
day of publishing (delivery) of the court´s declaration.
súdneho uznesenia v Obchodnom vestníku.
Veritelia dlžníka sú povinní v lehote 30 dní od povolenia
Creditors of the debtor have to lodge their claims to the trustee: Ing. Viliam
reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
Lafko, registered office: Štúrova 19, 040 01 Košice, Slovak republic in one
rovnopise u správcu: Ing. Viliam Lafko, so sídlom: Štúrova 19,
counterpart within time period of 30 days beginning as of the permission
040 01 Košice, Slovenská republika, s uvedením spisovej
restructuring, with No. 30R/1/2017.
značky 30R/1/2017.
Na prihlášku, ktorá bude doručená správcovi po lehote sa Application form that will be delivered to the trustee after the deadline, will not
neprihliada (§ 121 ZKR).
be taken into consideration, according to § 121 of the Bankruptcy and
Restructuring Law of the Slovak republic (“BRA”).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na contain basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration.
internetovej stránke
The application form can be found on the website www.justice.gov.sk.
www.justice.gov.sk.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a
The application´s form basic requirements are: a) name, surname and
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or
bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku
name and seat of the debtor, c) legal title of the claim, d) rank of the claim
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky, e) celková
settlement, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Veriteľ s pohľadávkami zabezpečenými zabezpečovacím
Creditor with claims secured by the pledge also has to lodge its claims in the
právom musí prihlásiť svoje nároky v tlačive prihlášky so
application form with basic requirements mentioned above.
základnými náležitosťami prihlášky ako sú uvedené vyššie.
Každá zabezpečená pohľadávka musí byť prihlásená
Each secured claim has to be lodged in the separate application form stating
samostatnou prihláškou s uvedením zabezpečenej sumy,
height of secured claim, kind of pledge, range, subject and the legal title of the
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
pledge (§ 29 sec. 2 BRA).
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
Not lodged pledge become extinct after lapsing of the application period.
prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Veriteľ s podmienenými pohľadávkami musí prihlásiť svoje
Creditor whose claims depend on the fulfilment of certain conditions also has to
nároky v tlačive prihlášky so základnými náležitosťami
lodge its claims in the application form with basic requirements mentioned
prihlášky ako sú uvedené vyššie. V prihláške veriteľ musí
above. Creditor has to state the condition on which the claim dependents in the
naviac uviesť podmienku, od ktorej závisí jeho pohľadávka (§
application form in addition (§ 29 sec. 3 BRA).
29 ods. 3 ZKR).
Veriteľ musí rozdeliť svoj nárok na istinu a príslušenstvo; Creditor shall divide its claim on the principal and the interests; interests have to
príslušenstvo musí byť rozdelené podľa právneho dôvodu.
be divided according its legal title.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka
neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom The application form shall be submitted in euros. If the application form is not
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a filed in euros, trustee will set value of the claim based on the reference
vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie Európskou exchange rate set and published in a day of restructuring permission by the
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in
pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný currency without reference exchange rate of European Central Bank or National
kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with professional diligence
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s (§ 29 sec. 5 BRA).
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
Documents proving facts stated in the application form should be attached
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
hereto. The creditor, that is the accounting entity, shall proclaim whether keeps
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v
claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the
akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
claim in the account books in the application (§ 29 sec. 6 BRA).
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo seat in the Slovak republic if he didn´t have residence or seat or branch of
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such deputy
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in
doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. the Commercial bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
8 ZKR).
Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
Application form may be corrected or amended only by replacing the original
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
application by a new application form, but only during application period (§ 122
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. (§ 122 ods. 2
sec. 2 BRA).
ZKR).
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo The trustee shall not be obliged to notify the creditor to amend or to correct the
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
incorrect or the incomplete application form.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko
This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej
EU member states other than the Slovak Republic according to the Direction of
únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia
the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.
Rady (ES) č.1346/2000 z 29.05.2000.
Košice, 14.06.2017

Košice, 14.06.2017
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Ing. Viliam Lafko, trustee

K013816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Puci
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 250/75, 076 03 Hraň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1965
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/69/2015 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/69/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: : Andrej Puci,
narodený: 02.07.1965, trvale bytom: SNP 250/75, 076 03 Hraň, v malom konkurze vedenom na Okresnom súde
Košice I pod sp. zn. 31K/69/2015, v zmysle ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoláva schôdzu veriteľov na deň
14.07.2016 so začiatkom o 09:30 hod. v sídle kancelárie správcu: Štúrova 27, 040 01 Košice, 8. poschodie, s
nasledovným programom:
1. Voľba zástupcu veriteľov
2. Záver.
Veritelia – fyzické osoby pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia – právnické osoby pri prezencii predložia aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako tri mesiace,
spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

JUDr. Matúš Králik, PhD., komplementár správcu
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,

K013817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordákova 1210 / 10, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2016 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac február 2017
Súpisová hodnota majetku:214,50 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac marec 2017
Súpisová hodnota majetku: 322,84 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac apríl 2017
Súpisová hodnota majetku:295,59 EUR

Iná majetková hodnota
Popis majetkovej hodnoty: zrážky zo mzdy za mesiac máj 2017
Súpisová hodnota majetku: 306,68 EUR

K013818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čordákova 1210 / 10, 040 23 Košice-Sídlisko KVP
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Schwartzová PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/4/2016 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/4/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: Miroslava Gajdošová, nar. 03.03.1986, Čordáková 1210/10, 04 23 Košice vedenej na
Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32K/4/2016, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Zuzana Schwartzová, PhD.,
so sídlom Vojenská 12, 040 01 Košice v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne
oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov

Poučenie /§ 96 ods.3 ZKR/
Zástupca veriteľov, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.

K013819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mikulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2016 S855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu Denisy Mikulovej, nar. 3.1.1976, trvale bytom Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, pod sp. zn. 31K/3/2016, týmto vylučujem majetok zo
súpisu majetku oddelenej podstaty zverejnený v OV 172/2016 dňa 7.9.2017, a to v súlade s § 78 ods. 9 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých predpisov, z dôvodu, že uvedený majetok bol
skôr zapísaný v súpise majetku úpadcu Juraja Mikulu, bytom Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínsky Klečenov
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, pod sp. zn. 31K/6/2016,a to v OV č. 117/16 zo dňa
17.06.2016

Výmera
Obec
(m2)

p.č Typ súpisovej položky majetku

Druh pozemku

1. POZEMOK

zastavané
plochy
a
nádvoria

556

ZEMPLÍNSKA
NOVÁ
VES

2. POZEMOK

zastavané
plochy
a
nádvoria

37

ZEMPLÍNSKA
NOVÁ
VES

75

1084

zastavané
plochy
a
nádvoria

3. POZEMOK

4. POZEMOK

záhrady

Typ
súpisnej
p.č. položky popis
majetku

obec

Kat.
územie

Spoluvlastnícky
Číslo Parc. podiel
Štát
LV
číslo úpadcu
(zlomok)

Súpisová
hodnota
majetku
(aj
mena)

232/1 1/1 v BSM

556,00
€

Zemplínsky
SR 900
Klečenov

1/1
232/2 v
BSM

37,00
€

ZEMPLÍNSKA
NOVÁ
VES

Zemplínsky
SR 900
Klečenov

233

ZEMPLÍNSKA
NOVÁ
VES

Zemplínsky
SR 900
Klečenov

236

Zemplínsky SR 900
Klečenov

1/1 v
BSM

75,00
€

1/1
v
BSM

Katastrálne územie Štát Číslo LV Parc. číslo Spoluvlastnícky podiel úpadcu

542,00
€

( zlomok)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZEMPLÍNSKA
Zemplínsky
NOVÁ
Klečenov
VES

SR 900

233

1/1
v
BSM

10 000,00
€

ZEMPLÍNSKA
Zemplínsky
NOVÁ
Klečenov
VES

SR 900

232/2

1/1
v
BSM

400,00
€

Zabezpečený veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11,010 11, Žilina, IČO: 31 575 951 zapísaný
v zozname pohľadávok: por. Č. P/4
JUDr. Štefan Straka, správca konkurznej podstaty

K013820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mikulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2016 S855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca úpadcu Denisy Mikulovej, nar. 3.1.1976, trvale bytom Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, pod sp. zn. 31K/3/2016, týmto vylučujem majetok zo
súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejnený v OV 172/2016 dňa 7.9.2017, a to v súlade s § 78 ods. 9 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých predpisov, z dôvodu, že uvedený majetok bol
skôr zapísaný v súpise majetku úpadcu Juraja Mikulu, bytom Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínsky Klečenov
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, pod sp. zn. 31K/6/2016,a to v OV č. 96/16 zo dňa
19.05.2016 .
A to hnuteľný majetok:
Typ súpisnej položky majetku: HNUTEĽNÝ MAJETOK
Popis: osobný automobil Škoda Fabia, r.v. 2005
Výrobné č.: VIN: TMBPY46YX64611389
Evidenčné č.: TV529CU
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2 500,- €

JUDr. Štefan Straka
Správca konkurznej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K013821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Mikulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Krmanova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/34/2016 S855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/34/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Štefan Straka ,správca úpadcu Denisy Mikulovej, nar. 3.1.1976, trvale bytom Helmecká 29/7, 076 16
Zemplínska Nová Ves v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, pod sp. zn. 31K/3/2016, zmysle
§ 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
majetku úpadcu:

Iná majetková hodnota :
Plnenie
Plnenie
Plnenie
Plnenie
Plnenie
Plnenie

úpadcu na konkurzný účet: podľa pokynov správcu
úpadcu na konkurzný účet podľa pokynov správcu
úpadcu na konkurzný účet podľa pokynov správcu
úpadcu na konkurzný účet podľa pokynov správcu
úpadcu na konkurzný účet podľa pokynov správcu
úpadcu na konkurzný účet podľa pokynov správcu

24.10.2016
30.12.2016
2.01.2017
16.1.2017
26.4.2017
23.05.2017

300€
100€
50 €
200€
150 €
150 €

Celková súpisová hodnota: 950 Eur

JUDr. Štefan Straka, správca konkurznej podstaty

K013822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Hikl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kechnec 268, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Gyüreová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/62/2016 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/62/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Veronika Gyüreová, správca úpadcu Radoslav Hikl, nar. 04.12.1976, bytom Kechnec 268, 044 58 Seňa,
zvoláva v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 2. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 01.08.2017
o 13.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Mlynská 27, 040 01 Košice, poschodie č. 3.
Program schôdze:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Otvorenie, prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rôzne, záver.
Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

JUDr. Veronika Gyüreová, správca

K013823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Oprysková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 1924/4, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Gyüreová
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/39/2016 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/39/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Veronika Gyüreová, správca úpadcu Silvia Oprysková, nar. 25.02.1981, bytom Škultétyho 1924/4, 075 01
Trebišov, zvoláva v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 1. schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa
07.08.2017 o 13.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Mlynská 27, 040 01 Košice, poschodie č. 3.
Program schôdze:
1. Otvorenie, prezentácia
2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR
5. Rôzne, záver.
Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov sa preukážu plnou mocou alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.

JUDr. Veronika Gyüreová, správca

K013824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cejkov 92, 076 05 Cejkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1989
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/33/2016 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/33/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vec: Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov úpadcu Jozef Novák, nar. 09.08.1989, trvale
bytom Cejkov 92, 076 05 Cejkov, občana SR

I.

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 31K/33/2016 zo dňa 03.10.2016, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku č. 195/2016 dňa 11.10.2016 som bol ustanovený za správcu úpadcu Jozef Novák, nar.
09.08.1989, trvale bytom: Cejkov 92, 076 05 Cejkov.

Uznesenie je vykonateľné momentom doručenia správcovi, t.j. od 12.10.2016.

Údaje správcu: JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., Štúrova 27, 04001 Košice, značka správcu: S 1613.

Podľa ustanovenia §23 ods.1 ZKR konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku. V okolnostiach prípadu konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňa 12.10.2016 (podľa
§199 ods. 9 ZKR nasledujúci deň po zverejnení v Obchodnom vestníku č. 195/2016 dňa 11.10.2016)

Na základe ustanovenia za správcu podstaty úpadcu vyššie uvedeným uznesením som začal ako správca
vykonávať svoju funkciu.

V zákonom stanovenej 60 – dňovej lehote dňa 30.11.2016 v Obchodnom vestníku č. 229/2016 správca v súlade s
§76 ods.2 ZKR vyhotovil súpis majetku úpadcu, ktorý tvorí súčasť správcovského spisu. Tento súpis majetku
všeobecnej podstaty správca doplnil dňa 11.01.2017 v Obchodnom vestníku č. 07/2017 o príjem úpadcu za
mesiac 11/2016 , dňa 03.04.2017 v Obchodnom vestníku č. 65/2017 o príjem úpadcu za mesiac 12/2016,
01/2017,02/2017 a 03/2017 a napokon dňa 09.05.2017 v Obchodnom vestníku č. 87/2017 o výšku nespotrebovanej
časti preddavku na vyhlásenie konkurzu. Súpis majetku podstát tvorila len všeobecná podstata. Prehľadné
usporiadanie všeobecnej podstaty, spolu s jej súpisovou hodnotou je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU

VŠEOBECNÁ PODSTATA

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Finančná hotovosť vo výške 1.700€
súpisová hodnota 1.700€

2. Zostatok na vkladnej knižke úpadcu vo výške 0,03€
súpisová hodnota 0,03€

3. Príjem úpadcu za mesiac 11/2016 vo výške 437,35€
súpisová hodnota 437,35€

4. Príjem úpadcu za mesiac 12/2016 vo výške 84,85€
súpisová hodnota 84,85€

5. Príjem úpadcu za mesiac 01/2017 vo výške 43,30€
súpisová hodnota 43,30€

6. Príjem úpadcu za mesiac 02/2017 vo výške 43,30€
súpisová hodnota 43,30€

7. Príjem úpadcu za mesiac 03/2017 vo výške 43,30€
súpisová hodnota 43,30€

8. Nespotrebovaný preddavok na vyhlásenie konkurzu vo výške 375,52€
súpisová hodnota 375,52€

Celková súpisová hodnota majetku úpadcu je 2.727,65€ .

Dňa 30.11.2016 bol v Obchodnom vestníku č. 229/2016 uverejnený oznam o zvolaní prvej schôdze veriteľov.
Schôdza veriteľov bola zvolaná na deň: 09.01.2017 o 11.00 hod. v kancelárii správcu na adrese Štúrova ulica č. 27,
Košice, 4. posch. Na prvej schôdzi veriteľov bol zvolený zástupca veriteľov banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Dňa 09.01.2017 o 12.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie veriteľského výboru - zástupcu veriteľov Slovenská
sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653.

V intenciách predmetného konkurzu uplynula základná 45dňová lehota na prihlasovanie pohľadávok dňa
26.11.2016. Keďže sa jednalo o sobotu – deň pracovného pokoja , najbližším pracovným dňom bol pondelok
28.11.2016.

V základnej prihlasovacej lehote 45dní od vyhlásenia konkurzu si prihlásilo do konkurzu svoje pohľadávky 2
veritelia spolu 2 pohľadávky v celkovej prihlásenej sume 24.113,35€.

Správca v zmysle §32 ZKR každú prihlásenú pohľadávku porovnal s dokumentáciou úpadcu, zoznamom
záväzkov, prihliadol na vyjadrenia úpadcu a na základe vlastného šetrenia určil celkovo prihlásenú zistenú sumu
pohľadávok veriteľov do predmetného konkurzného konania vo výške 24.113,35€.

Dňa 02.01.2017 správca konajúcemu súdu predložil 1 vý výpis evidencie pohľadávok proti podstate podľa §87 ods.
10 zákona č. 7/2005 Z.z konajúcemu súdu.

Po uplynutí lehoty na prihlasovanie pohľadávok správca v súlade s § 31 zákona č. 7/2005 Z. z. a § 27
vyhlášky č. 665/2005 Z. z. dňa 30.11.2016 vyhotovil konečný zoznam pohľadávok v dvoch rovnopisoch vrátane
CD. Jeden rovnopis vrátane CD správca doručil Okresnému súdu Košice I dňa 30.11.2016.

Za účelom zistenia majetku úpadcu sa správca stretol 2 x s úpadcom v kancelárii správcu, pričom priebeh
stretnutia bol zaznamenávaný zápisnične. Správca uskutočnil miestne zisťovanie v mieste výkonu práce a trvalého
pobytu úpadcu. Úpadca je maximálne súčinný.

Podľa § 96 ods. 2 ZKR pred zostavením rozvrhu správca zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty. Zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 85/2017 dňa 04.05.2017 s poučením, že veriteľský výbor a každý,
kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti všeobecnej 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 všeobecnej podstate.

V lehote 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť konečný
rozvrh t. j do 05.06.2017 žiadna oprávnená osoba nedoručila správcovi v zákonom stanovenej lehote námietku
poradia pohľadávky proti podstate.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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ROZVRHOVÁ ČASŤ

NÁVRH KONEČNÉHO VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTAT

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu: 2.727,65€
Celková suma pohľadávok proti podstate: 1.193,03€
Výsledná suma výťažku na uspokojenie zabezpečených veriteľov: 1.534,62€
Miera uspokojenia veriteľov 6,36%

Konečný rozvrh obsahuje v prehľadnom členení sumu výťažku priradenú k súpisovej zložke majetku, ktorý je
predmetom rozvrhu, spolu so sumami pohľadávok proti podstate, ktoré sú priradené k tejto súpisovej zložke majetku
a výslednú sumu výťažku určenú na uspokojenie nezabezpečených veriteľov (v prílohe).

Pohľadávky proti všeobecnej podstate sú tvorené:
- paušálnou odmenou podľa §12 Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. vo výške 796,06€
- odmenou z výťažku v sume 27,28€ podľa § 20 ods.1, písm. c) Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.,
- poštovné spolu: 7,85€
- cestovné : 248,34€
- poplatok banke za vedenie účtu :20,00€
- paušálna náhrada za vedenie kancelárie §24b, písm. e) Vyhlášky 665/2005 Z.z.: 90€
-súdny poplatok 0,2% z výťažku 3,50€

Spolu: 1.193,03€

V zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 ZKR: „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti
podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v
zozname uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie
zoznamu a zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“

Správca uverejnil v Obchodnom vestníku č. 85/2017 dňa 04.05.2017 oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Žiadna oprávnená osoba
nedoručila správcovi v zákonom stanovenej lehote námietku poradia pohľadávky proti podstate. Suma
určená na konečný rozvrh - uspokojenie veriteľov (výťažok speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu,
ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate): 1.534,62€
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Zo získanej sumy výťažku budú uspokojení 2 nezabezpečení veritelia, ktorí si svoje nezabezpečené pohľadávky
prihlásili v súlade so ZKR. Incidenčné žaloby proti správcovi podané neboli, preto pre rozvrhnutie výťažku
nezabezpečeným veriteľom bolo rozhodujúce zistenie pohľadávok správcom.

Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov:

Nezabezpečený veriteľ:

Suma
prihlásených Suma
priznaných
Rozvrh
uspokojenie
nezabezpečených pohľadávok nezabezpečených pohľadávok
nezabezpečeného veriteľa v €
v €
v€

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48,
Bratislava, IČO: 00151653
23.856,79€
Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné
námestie 12, 060 01 Kežmarok, SR, IČO
256,56€
3592313
SPOLU:
24.113,35€

23.856,79€

1.518,35€

256,56€

16,27€

24.113,35€

1.534,62€

V zmysle ustanovenia § 96 ods. 7 ZKR znáša každý veriteľ prihlásenej pohľadávky náklady uspokojenia sám.
Schválené zástupcom veriteľov dňa 14.07.2017.

V Košiciach, dňa 15.07.2017

JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca podstaty
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